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Kopsavilkums 
I ES vadītāji, kuriem nākas risināt klimata pārmaiņu mazināšanas jautājumus, ir 
apņēmušies līdz 2020. gadam par 20 % un līdz 2030. gadam par 32,5 % samazināt 
ES dalībvalstu prognozēto enerģijas patēriņu. Ēku energoefektivitātes palielināšana ir 
būtisks instruments šo mērķu sasniegšanai. Ēkas patērē lielāko daļu enerģijas, un tām 
piemīt lielākais enerģijas ietaupījuma potenciāls.  

II Pēdējais novērtējums par dalībvalstu panākto progresu virzībā uz 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanu rāda, ka ES mērķis 2020. gadam, visticamāk, 
netiks sasniegts, jo kopš 2014. gada enerģijas patēriņš atkal palielinās. Mēs vēlamies 
sniegt ieteikumus, kas varētu palīdzēt Eiropas Savienībai sasniegt tās 
energoefektivitātes mērķi 2030. gadam, uzlabojot ES kohēzijas politikas finansējuma 
2021.–2027. gadam izlietojuma lietderību. 

III Kohēzijas politikas darbības programmu ietvaros energoefektivitātes palielināšanai 
kopējais piešķirtais budžets bija aptuveni 14 miljardi EUR, kas atbilst 4 % no kohēzijas 
politikas kopējā finansējuma 2014.–2020. gadā (357 miljardi EUR), un no šīs summas 
4,6 miljardi EUR bija paredzēti dzīvojamām ēkām. Turklāt dalībvalstis ir paredzējušas 
5,4 miljardus EUR valsts līdzfinansējuma visām ēkām, 2 miljardus EUR no šīs summas 
atvēlot dzīvojamām ēkām.  

IV Mēs apmeklējām piecas dalībvalstis (Bulgāriju, Čehijas Republiku, Īriju, Itāliju 
(Apūliju) un Lietuvu), kas aptuveni 2,9 miljardus EUR no kohēzijas politikas finansējuma 
bija novirzījušas ēku energoefektivitātes palielināšanai. Mēs vērtējām, vai šis 
finansējums tika izlietots lietderīgi un vai Komisija un dalībvalstis īstenoja ieteikumus, 
ko sniedzām mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 21/2012 par sabiedrisko ēku 
energoefektivitāti. 

V Atbilstīgi ieteikumiem, ko sniedzām īpašajā ziņojumā Nr. 21/2012, Komisija ir 
izdevusi plašas pamatnostādnes par energoefektivitātes ieguldījumu ēkās, tostarp 
izmaksu lietderības, uzlabošanu. Mēs konstatējām labas prakses piemērus, piemēram, 
finanšu instrumentu izmantošanu kopā ar dotācijām un atbalsta likmes līmeņa 
diferencēšanu, lai piesaistītu lielāku privātā sektora finansējumu un mazinātu liekās 
palīdzības risku. 
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VI Dalībvalstis pieprasīja īstenot projektus, pamatojoties uz energoaudita 
rezultātiem, panākt zināmu enerģijas ietaupījuma līmeni un paaugstināt ēku 
energoefektivitātes klasi. Vairumā gadījumu tās finansējumu projektiem piešķīra, 
pamatojoties uz rindas kārtības principu, kas nedeva iespēju izvērtēt ar projektiem 
saistītās izmaksas un ieguvumus. Tas nozīmē, ka dalībvalstis reti piešķīra prioritāti 
projektiem, kuri nodrošināja enerģijas ietaupījumu vai citus ieguvumus ar zemākām 
izmaksām. 

VII Uzraudzības sistēma nesniedz datus par enerģijas ietaupījumu, kas panākts, 
izlietojot ES finansējumu dzīvojamo ēku renovācijai. Tas nozīmē, ka Komisija nevar 
novērtēt ES finansējuma devumu ES energoefektivitātes mērķa sasniegšanā. Nav 
neviena rādītāja, ar ko mērīt citus ieguvumus, ko šie ieguldījumi var nodrošināt. 

VIII Tāpat kā īpašajā ziņojumā Nr. 21/2012, mēs secinām, ka ES finansējuma 
izlietojums ēku energoefektivitātes palielināšanai nav balstīts uz izmaksu lietderības 
principu. Labāka pārvaldība, it īpaši projektu atlases jomā, varētu nodrošināt lielāku 
enerģijas ietaupījumu uz katru ieguldīto euro. 

IX Ņemot vērā to, ka ES energoefektivitātes mērķi kļūst arvien vērienīgāki, bet 
finansējumam ir tendence samazināties, tā izlietojuma lietderības nodrošināšana ir 
svarīgāka nekā jebkad iepriekš. Tādēļ mēs sniedzam ieteikumus, kas varētu palīdzēt 
ES sasniegt tās energoefektivitātes mērķi 2030. gadam, uzlabojot ES 2021.–2027. gada 
kohēzijas politikas finansējuma izlietojuma lietderību. Ieteikumi attiecas uz ieguldījumu 
plānošanu un mērķu noteikšanu; tādu projektu atlasi, kas nodrošina lielāku enerģijas 
ietaupījumu un citus ieguvumus ar zemākām izmaksām, izvērtējot saistītās izmaksas un 
ieguvumus; enerģijas ietaupījuma un citu ieguvumu izvērtēšanas rādītāju izmantošanu, 
kā arī tādu pasākumu atzinīgu novērtēšanu, kas izmaksu ziņā lietderīgi nodrošina 
enerģijas ietaupījumu. 
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Ievads 

Energoefektivitātes mērķi un panāktais progress 

01 Uzlabota energoefektivitāte nozīmē mazāka enerģijas apjoma izmantošanu 
līdzvērtīga rezultāta nodrošināšanai1. ES iedzīvotāji, efektīvāk izmantojot enerģiju, var 
samazināt ar to saistītās izmaksas, veicināt veselības aizsardzību un palīdzēt aizsargāt 
vidi, kā arī uzlabot gaisa kvalitāti. 

02 Parasti ES līdzfinansētie ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanā tiek piešķirti 
ēku siltumizolācijas uzlabošanai, energoefektīviem logiem, termoregulācijas sistēmām 
un siltumapgādes sistēmu modernizācijai. 

1. attēls. Atjaunotas ēkas piemērs (pirms un pēc energoefektivitātes 
palielināšanas darbu veikšanas) 

 
© Shutterstock / By PIXEL to the PEOPLE. 

                                                      
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra 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 (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.) 2. panta 4. punkts: 
Iznākumu rādītāji var attiekties uz darbības rezultātiem, pakalpojumiem, precēm vai 
enerģiju. 
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03 2012. gada Energoefektivitātes direktīvā 2012/27/ES2 bija ietverts mērķis līdz 
2020. gadam panākt 20 % energoefektivitāti (salīdzinājumā ar prognozēto enerģijas 
patēriņu 2020. gadā). Pārskatītajā Energoefektivitātes direktīvā 2018/2002/ES3 ir 
ņemts vērā vēl vērienīgāks ES energoefektivitātes pamatmērķis, proti, līdz 2030. gadam 
panākt energoefektivitāti vismaz 32,5 % apmērā. 

04 Jaunā Komisija ir apņēmusies piemērot principu “energoefektivitāte pirmajā 
vietā”, pievēršoties tam, kā ES vēl vairāk var uzlabot ēku energoefektivitāti un 
paātrināt ēku renovācijas tempu4. 

05 Eurostat 2020. gada februārī publicētie dati rāda, ka 2018. gadā primārais 
enerģijas patēriņš ES dalībvalstīs par 4,9 % pārsniedza 2020. gadam noteikto mērķi 
(sk. 2. attēlu). 

                                                      
2 Turpat. 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva 2018/2002/ES, ar ko 
groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (OV L 328, 21.12.2018., 210. lpp.). 

4 Eiropas zaļais kurss — Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. COM(2019) 640 final, 
11.12.2019. 
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2. attēls. ES dalībvalstu progress virzībā uz noteiktajiem 2020. un 
2030. gada energoefektivitātes mērķiem (primārais enerģijas patēriņš) 

 
Avots: Eurostat dati energotaupības jomā “Primārais enerģijas patēriņš 2018. gadā”. 

06 Jaunākais novērtējums par dalībvalstu progresu virzībā uz energoefektivitātes 
mērķrādītāju sasniegšanu rāda, ka ES mērķis 2020. gadam, visticamāk, netiks 
sasniegts5. Ņemot vērā šo tendenci, ES mērķis līdz 2030. gadam par vismaz 32,5 % 
samazināt enerģijas patēriņu šķiet vēl grūtāk sasniedzams. Enerģijas patēriņš it īpaši 
būtu jāsamazina sektoros, kuriem piemīt lielākais energotaupības potenciāls, 
piemēram, ēku sektorā. 3. attēlā redzams ES enerģijas patēriņa sadalījums pa 
sektoriem.  

                                                      
5 Komisijas ziņojums “2018. gada novērtējums par dalībvalstu progresu virzībā uz nacionālo 

2020. gada energoefektivitātes mērķrādītāju sasniegšanu un Energoefektivitātes direktīvas 
īstenošanu, kā prasīts Direktīvas 2012/27/ES 24. panta 3. punktā”, COM(2019) 224 final. 
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3. attēls. Enerģijas patēriņš sadalījumā pa sektoriem 2017. gadā (% no 
kopējā patēriņa) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem par enerģijas galapatēriņu. 

07 Eiropas Savienībā ēkas, it īpaši dzīvojamās ēkas, patērē visvairāk enerģijas, un 
tikai pēc tam seko transporta un rūpniecības nozare. Ēkas ir arī tas sektors, kuram 
piemīt lielākais energotaupības potenciāls Eiropā6. ES mājsaimniecībās apkures un 
karstā ūdens nodrošināšanai vien tiek patērēti 79 % no kopējā enerģijas galapatēriņa7. 
Veicot ēku renovāciju, energotaupību parasti nodrošina labāka izolācija, apsildes un 
dzesēšanas sistēmas un apgaismojums. Šajā ziņojumā uzsvars likts tieši uz šiem 
ieguldījumu veidiem, taču mūsu nesen sagatavotajā īpašajā ziņojumā 
Nr. 1/2020 pievērsta lielāka vērība ES minimālajām energoefektivitātes prasībām un 
ierīču energomarķējumam8. 

                                                      
6 Komisijas 2017. gadā publicētais dokuments “Laba prakse energoefektivitātes jomā — gūtā 

pieredze”, 18. lpp.; Komisijas dienestu darba dokuments “Direktīvas 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti izvērtējums”, SWD(2016) 408 final, 15. lpp.  

7 Sk. šeit: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling. 

8 Sk. īpašo ziņojumu Nr. 1/2020 “ES rīcība ekodizaina un energomarķējuma jomā: nozīmīgs 
devums energoefektivitātes uzlabošanā, ko mazina ievērojama kavēšanās un neatbilstība”. 

Transports
31 %

Rūpniecība
25 %

Cits
1 %

Lauksaimniecība
2 %

Pakalpojumi
15 %

Mājsaimniecības
27 %

Ēkas
42 %

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_01/SR_Ecodesign_and_energy_labels_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_01/SR_Ecodesign_and_energy_labels_EN.pdf
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08 Komisija ir aprēķinājusi — lai sasniegtu 2030. gada energoefektivitātes mērķi, ES 
ēku fonda atjaunošanā ik gadu būtu jāveic ieguldījumi aptuveni 282 miljardu EUR 
apmērā9. Ja pilnībā tiks veikti ieplānotie ES kohēzijas politikas ieguldījumi 
sabiedriskajās un dzīvojamajās ēkās, laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam attiecīgā 
summa būs aptuveni 2 miljardi EUR gadā. 

ES finansējuma izlietojums un tiesiskais regulējums 

09 2014.–2020. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds 
paredzēja 14 miljardus EUR ieguldījumiem energoefektivitātes palielināšanā 
sabiedriskajās un dzīvojamajās ēkās. Dalībvalstis šo summu papildināja ar valsts 
līdzfinansējumu 5 miljardu EUR apmērā. Finansējuma sadalījums pa dalībvalstīm ir 
redzams pielikumā. 4. attēlā ir redzams ES kohēzijas politikas 2014.–2020. gada 
finansējuma sadalījums ieguldījumiem energoefektivitātē. 

4. attēls. ES kohēzijas politikas 2014.–2020. gada budžeta sadalījums 
ieguldījumiem energoefektivitātē 

 
Avots: ERP. 

                                                      
9 Komisijas dienestu darba dokuments “Ietekmes novērtējums, kas pievienots dokumentam 

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti””, SWD(2016) 405 final. 
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10 2010. gada Direktīvā par ēku energoefektivitāti10 iekļauti vairāki noteikumi par 
jaunu un esošo ēku energoefektivitātes palielināšanu, piemēram, šādi: 

a) minimālās energoefektivitātes prasības jaunām ēkām un esošajām ēkām, kurām 
veic nozīmīgu atjaunošanu; 

b) prasības par obligātiem energoefektivitātes sertifikātiem, kurus izsniedz, pārdodot 
un izīrējot ēkas, un kuros norādīti ēkas pašreizējie energoefektivitātes rādītāji, un 
ieteiktie pasākumi to uzlabošanai11 (sk. piemēru 5. attēlā). 

5. attēls. Ēkas energoefektivitātes sertifikāta piemērs 

 
© Shutterstock / By Milagli. 

                                                      
10 2010. gada 19. maija Direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti. 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīva 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti, 11. pants. 

ENERGOEFEKTIVITĀTES SERTIFIKĀTI (EES)
Energoefektivitātes klase

Pašreizējā Iespējamā
Augsta energoefektivitāte – zemākas darbības izmaksas

Zema energoefektivitāte – augstākas darbības izmaksas
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11 Arī 2012. gada Energoefektivitātes direktīvā ir iekļauti noteikumi par ēku 
energoefektivitātes palielināšanu. Cita starpā tie attiecas uz energoefektivitātes 
pienākuma shēmām, kas izvirza prasības atbildīgajām pusēm, piemēram, enerģijas 
tirdzniecības uzņēmumiem vai enerģijas sadales uzņēmumiem, sasniegt kvantitatīvus 
energotaupības mērķus to klientu portfelī. Pārskatītās direktīvas ietekmes novērtējumā 
tika secināts, ka līdz 2016. gada beigām minētās shēmas bija nodrošinājušas lielāku 
enerģijas ietaupījumu (34 %) nekā jebkurš cits atsevišķs pasākums (brīvprātīgie līgumi, 
nodokļu pasākumi un finansēšanas shēmas un stimuli). 

12 Turklāt 2012. gada Energoefektivitātes direktīvā bija noteikta prasība dalībvalstīm 
reizi trīs gados iesniegt valstu energoefektivitātes rīcības plānus (VERP), kuros 
aprakstīti būtiski energoefektivitātes palielināšanas pasākumi un paredzētais un/vai 
panāktais enerģijas ietaupījums. Komisija novērtē VERP un dalībvalstu gūtās sekmes 
virzībā uz to energoefektivitātes mērķu sasniegšanu. Komisija savu ikgadējo 
izvērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu un 
VERP izvērtējumu, Komisija var sniegt dalībvalstīm ieteikumus. 

13 VERP tiks aizstāti ar nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem (NEKP). 
Dalībvalstīm minētie plāni jāiesniedz līdz 2019. gada beigām, un tie būs dalībvalstu 
galvenie plānošanas instrumenti. Šiem plāniem būs arī svarīga nozīme, nosakot 
ieguldījumu vajadzības energoefektivitātes jomā. Līdz 2020. gada 31. janvārim NEKP 
bija iesniegušas 18 no 27 dalībvalstīm. 

Komisijas un dalībvalstu dalīta pārvaldība 

14 Komisijā ES enerģētikas politiku izstrādā un īsteno Enerģētikas ģenerāldirektorāts. 
Tas ar Kopīgā pētniecības centra un Eiropas Vides aģentūras atbalstu sagatavo 
priekšlikumus energoefektivitātes palielināšanai, kontrolē direktīvu īstenošanu un 
uzrauga dalībvalstu progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu enerģētikas jomā. 
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15 Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD) ir atbildīgs 
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) pārvaldību. Tas 
palīdz īstenot ES enerģētikas politiku, nodrošinot finansējumu, un kopīgi ar 
dalībvalstīm atbild par programmu efektivitāti un lietderību. 2014.–2020. gada periodā 
tas sagatavoja pamatnostādnes par partnerības nolīgumu un programmu saturu un 
pēc apspriedēm ar dalībvalstīm finanšu perioda sākumā tās pieņēma. Pēc to ieviešanas 
tā galvenais uzdevums ir uzraudzīt minēto programmu īstenošanu, iesaistoties 
uzraudzības komiteju darbā un izvērtējot gada īstenošanas ziņojumus. REGIO ĢD 
neiesaistās atsevišķu projektu atlasē. Visbeidzot, tas izvērtē finansējuma izlietojuma 
rezultātus. 

16 Dalībvalstis, pamatojoties uz savu vajadzību novērtējumu, valsts tiesību aktos un 
VERP nosaka prioritātes energoefektivitātes jomā. Dalībvalstis sagatavo darbības 
programmas, un izraudzītajām vadošajām iestādēm ir jāatlasa projekti, izmantojot 
piemērotas atlases procedūras un kritērijus un ņemot vērā izmaksu lietderību. 2014.–
2020. gada periodā Komisija vadošajām iestādēm sniedza plašus norādījumus par 
programmu izstrādi un īstenošanu (sk. 6. attēlu). Vadošās iestādes uzrauga projektu 
tiešos rezultātus un koprezultātus, pamatojoties uz darbības rādītājiem, un ziņo 
Komisijai par enerģijas ietaupījumu un citiem ieguvumiem, ko nodrošinājusi darbības 
programmu īstenošana. 
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Revīzijas tvērums un pieeja 
17 Ņemot vērā to, ka ES energoefektivitātes mērķi kļūst arvien vērienīgāki, bet 
finansējumam ir tendence samazināties, tā izlietojuma lietderības nodrošināšana ir 
svarīgāka nekā jebkad iepriekš. Šā ziņojuma sagatavošanas mērķis ir izvērtēt, cik lielā 
mērā izmaksu ziņā lietderīgi ES līdzfinansētie ieguldījumi ēku energoefektivitātes 
palielināšanā palīdz ES sasniegt tās mērķus. Mēs vēlamies sniegt ieteikumus, kas varētu 
palīdzēt ES sasniegt tās energoefektivitātes mērķi 2030. gadam, uzlabojot ES 2021.–
2027. gada kohēzijas politikas finansējuma izlietojuma lietderību. 

18 Galvenais revīzijas jautājums bija šāds: vai ES līdzfinansētie ēku 
energoefektivitātes ieguldījumu projekti tika atlasīti, piemērojot kritērijus, kas var 
maksimizēt to izmaksu lietderību? Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, mēs pārbaudījām, 
vai Komisija un dalībvalstis noteica atbilstīgus nosacījumus izmaksu ziņā lietderīgu 
ieguldījumu atlasei (tostarp attiecībā uz vajadzību novērtējumu, atbalsta izlietojuma 
mērķplānošanu, veikuma satvaru) un vai dalībvalstis piemēroja atbilstīgus atlases 
kritērijus.  

19 Mēs apmeklējām piecas dalībvalstis (Bulgāriju, Čehijas Republiku, Īriju, Itāliju 
(Apūliju) un Lietuvu), kas tika izraudzītas, ņemot vērā finansējumu, ko tās izlietoja 
energoefektivitātes palielināšanai, un mērķi nodrošināt ģeogrāfisko līdzsvaru. Šīs 
dalībvalstis minētajai jomai atvēlēja aptuveni 2,9 miljardus EUR no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda un Kohēzijas fonda finansējuma piešķīruma 2014.–2020. gadam. 

20 Veicot revīziju, mēs pārbaudījām un izvērtējām: 

a) valstu un reģionu vajadzību novērtējumus un valstu rīcības plānus 
energoefektivitātes jomā; 

b) darbības programmas un projektu atlases procedūras; 

c) uzraudzības sistēmas un projektu datus par energotaupību. 
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21 Mēs pievērsāmies ERAF un KF līdzfinansētajiem ieguldījumiem dzīvojamo ēku 
energoefektivitātē. Mēs vērtējām, vai šie ieguldījumi ir saderīgi ar 
ES energoefektivitātes politiku. Mēs pārbaudījām arī to, kādus pasākumus saistībā ar 
mūsu īpašo ziņojumu Nr. 21/2012 par sabiedrisko ēku energoefektivitāti bija veikusi 
Komisija un trīs dalībvalstis, ko apmeklējām tajā laikā (Čehijas Republika, Itālija un 
Lietuva), lai izvērtētu, kādā mērā Komisija un dalībvalstis bija īstenojušas minētajā 
ziņojumā sniegtos ieteikumus12.  

  

                                                      
12 Sk. īpašo ziņojumu Nr. 21/2012 “Kohēzijas politikas ieguldījumi energoefektivitātē un to 

rentabilitāte”, pieejams šeit: 
www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_EN.PDF. 
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Apsvērumi 

Komisijas uzlabotajiem norādījumiem par vajadzību 
novērtējumu ir bijusi ierobežota ietekme uz vispārējo 
mērķplānošanu 

22 Partnerības nolīgumi un darbības programmas dod iespēju noteikt skaidrus 
ieguldījumu mērķus, pamatojoties uz pārdomātiem vajadzību novērtējumiem, kas 
ietver: 

a) visu nozaru enerģijas patēriņa un energotaupības potenciāla novērtējumu, lai 
noteiktu atbalstāmās ēku kategorijas un atbalsta saņēmējus; 

b) novērtējumu par šķēršļiem ieguldījumu veikšanai un dalībvalstu VERP iekļautajām 
jomām, kurās vajadzīgs lielāks atbalsts; 

c) novērtējumu par to, kurš atbalsta veids (piemēram, dotācijas vai finanšu 
instrumenti) ir piemērotākais noteikto vajadzību nodrošināšanai un ēku pilnīgas 
atjaunošanas veicināšanai. 

Apmeklētās dalībvalstis nav noteikušas skaidru pamatu ES līdzekļu 
izlietojuma mērķplānošanai 

23 Komisija sniedza plašus norādījumus dalībvalstīm par to, kā izvērtēt savas 
vajadzības un izstrādāt programmas ieguldījumu ēku energoefektivitātē finansēšanai. 
Turpmāk 6. attēlā sniegts to galveno pasākumu ceļvedis, kurus Komisija ieteica 
vadošajām iestādēm. 
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6. attēls. Ceļvedis ēku renovācijas finansēšanas programmas īstenošanai 
energoefektivitātes palielināšanas nolūkā, izmantojot kohēzijas politikas 
finansējumu 

 
Avots: Eiropas Komisijas 2014. gada Tehniskie norādījumi “Technical Guidance on Financing the energy 
renovation of buildings with Cohesion policy funding”, 14. lpp. 

1. Programmas 
sagatavošana un 

mērķu un prioritāšu 
noteikšana

3. Renovācijas un 
enerģijas 

ietaupījuma mērķa 
līmeņa noteikšana

a) atbalstāmo ēku kategoriju noteikšana; 
b) atbalsta saņēmēju un atbilstīgu galasaņēmēju noteikšana.

a) enerģijas ietaupījuma un atjaunojamo energoresursu enerģijas 
i zmantošanas mērķu līmeņa noteikšana;

b) atbalstāmo pasākumu veidu noteikšana;
c) pasākumu kopumu un rezultātu robežvērtību noteikšana;
d) pi lnīgas renovācijas iespēju i zvērtēšana; 
e) attiecināmības kri tēriju noteikšana;
f) vēlamo papildu ieguvumu noteikšana.

4. Finansēšanas 
mehānisma izvēle

a) īstenošanas risinājumu izvēle;
b) atsevišķu finansēšanas mehānismu izvērtēšana;
c) atbalsta veidu iespējamo kombināciju izvērtēšana;
d) piemērotu risinājumu izvēle.

5. Papildu darbību 
izvēle

7. Pieteikumu 
iesniegšanas procesa 

uzsākšana

6. Programmas 
mērķu un rādītāju 

izstrāde

a) procesu un termiņu noteikšana;
b) projektu izvērtēšanas kritēriju noteikšana;
c) dalībnieku iesniedzamās informācijas noteikšana.

a) finansējuma izmaksas iespēju izvērtēšana;
b) atbilstības nodrošināšana;

8. Projektu atlase

9. Finansējuma 
izmaksa

10. Konkrētu 
projektu iznākumu 

uzraudzība 

11. Programmas 
darbības rezultātu 

izvērtēšana

2. Atbalstāmo ēku 
un atbalsta 

galasaņēmēju 
noteikšana
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a) šķēršļu i zvērtēšana;
b) va ls ts/vietējās s ituācijas un tiesību aktu izvērtēšana;
c) tehniskās palīdzības izmantošana programmu izstrādē.

a) atbalsts projekta izstrādē;
b) sertifikācija un darbuzņēmēju iepriekšēja atlase;
c) atbalsts vietējās SE piegādes ķēdes attīstībai.

a) iepazīšanās ar ES norādījumiem par uzraudzību un izvērtēšanu;
b) intervences loģikas modeļa izstrāde;
c) atbilstīgu rādītāju noteikšana.

a) iepriekšējo posmu izmantošana, lai veiktu projektu atlasi;
b) atbilstīga projektu atlases satvara izveide.

a) projektu uzraudzības iespēju izvērtēšana;
b) novērtējumu un pārbaužu plāna izstrāde.

a) iepazīšanās ar ES norādījumiem par uzraudzību un izvērtēšanu;
b) prasību pielāgošana konkrētām programmām.
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24 Visas piecas dalībvalstis, ko apmeklējām, savos partnerības nolīgumos un 
darbības programmās bija noteikušas nepieciešamību palielināt ēku, it īpaši dzīvojamo 
ēku fonda, energoefektivitāti. Lielākajā daļā šo plānošanas dokumentu bija norādīta 
atsauce uz vajadzību novērtējumu, kas iekļauts VERP vai citos valsts stratēģiskajos 
dokumentos enerģētikas jomā. 

25 Minētās piecas dalībvalstis savos VERP nebija iekļāvušas visu informāciju, ko 
Komisija bija ieteikusi norādījumos un veidnē13, piemēram, katram pasākumam, 
tostarp ES finansētajiem pasākumiem, nebija noteikts plānotais un sasniegtais 
enerģijas ietaupījums. 2012. gada Energoefektivitātes direktīvā nebija noteikta prasība 
dalībvalstīm īstenot to VERP paredzētos pasākumus vai ziņot par enerģijas 
ietaupījumu. 

26 Turpmāk 1. tabulā sniegts pārskats par galvenajiem elementiem pārbaudīto piecu 
darbības programmu vajadzību novērtējumos. 

1. tabula. Pārskats par galvenajiem elementiem pārbaudīto piecu 
darbības programmu vajadzību novērtējumos 

Darbības 
programma 

Vai bija izveidota 
ēku klasifikācija 

atkarībā no 
enerģijas patēriņa? 

Vai iespējamais 
enerģijas 

ietaupījums un 
ieguldījumu 

vajadzības bija 
izteikti kvantitatīvos 

rādītājos? 

Vai bija izstrādāts 
ES finansējuma 

izmantošanas skaidrs 
pamatojums? 

Bulgārija, DP 
“Izaugsmes 

reģioni” 
Nē Nē Jā 

Čehijas 
Republika, 
Integrētā 

reģionālā DP 

Nē Nē Jā 

Īrija, 
Dienvidaustrumu 

reģionālā DP 
Jā Jā Nē (sk. 1. izcēlumu) 

Itālija (Apūlija), 
Reģionālā DP Nē Nē Jā 

                                                      
13 Komisijas paziņojums “Kā īstenot energoefektivitātes direktīvu — Komisijas norādījumi”, 

COM(2013) 762 final; Komisijas dienestu darba dokuments “Norādījumi par valsts 
energoefektivitātes rīcības plāniem, 3.2.4. un 3.2.5. iedaļa, SWD(2013) 180 final. 
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Lietuva, DP 
“Ieguldījumi 
izaugsmei un 
darbvietām” 

Jā Jā Jā 

Avots: ERP. 

1. izcēlums 

Īrijā ES līdzekļu izmantošana shēmā, ko iepriekš finansēja no valsts 
līdzekļiem, energoefektivitāti neuzlaboja 

Īrijā kopš 2000. gada tiek īstenota valsts finansēta programma “Labāka enerģija — 
siltāki mājokļi”, kas paredzēta mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, kuras 
pakļautas enerģētiskās nabadzības riskam, proti, mājsaimniecībām, kuras nevar 
atļauties pienācīgu apkuri. 2014. gadā, kad šo programmu sāka līdzfinansēt no 
ES budžeta, Īrija samazināja tai piešķirto valsts finansējumu tādā apmērā, lai 
kopējais šai programmai atvēlētais finansējums saglabātos nemainīgs — aptuveni 
20 miljoni EUR gadā (sk. 7. izcēlumu). Šāds ES līdzekļu izlietojums neatbilst mērķim 
ievērojami palielināt vai paātrināt ieguldījumus energoefektivitātē, bet būtībā 
aizstāja valsts finansējumu. 

7. attēls. Piešķirtais finansējums programmai “Labāka enerģija — 
siltāki mājokļi” Īrijā laikposmā no 2011. līdz 2017. gadam 
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27 Konstatējumi attiecībā uz Čehijas Republiku un Itāliju (Apūliju) ir līdzīgi tiem, kas 
izklāstīti mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 21/2012, proti, mēs novērojām, ka 2007.–
2013. gada darbības programmām nebija veikti atbilstīgi vajadzību novērtējumi. 
Minētajos novērtējumos nebija noteiktas konkrētas nozares, kurās iespējams panākt 
enerģijas ietaupījumu, kā arī nebija izklāstīti risinājumi šādu ietaupījumu panākšanai 
izmaksu ziņā lietderīgā veidā, tādējādi pamatojot pasākumu izvēli un to izmaksas. 

28 Ņemot to vērā, mēs ieteicām Komisijai izvirzīt priekšnoteikumu 2014.–2020. gada 
kohēzijas politikas finansējuma saņemšanai, proti, programmu līmenī sagatavot 
atbilstīgu vajadzību novērtējumu. Taču trīs no piecām dalībvalstīm, ko apmeklējām 
2019. gadā (Bulgārija, Čehijas Republika un Itālija (Apūlija)), izstrādājot savas darbības 
programmas, joprojām neveica enerģijas patēriņa rūpīgu izvērtējumu, kā arī nenoteica 
iespējamā enerģijas ietaupījuma un ieguldījumu vajadzību kvantitatīvus rādītājus. 
Lietuvā situācija ir uzlabojusies, jo valsts iestādes tagad nosaka šādus rādītājus. 

Dalībvalstīm ir zināmi šķēršļi ieguldījumu veikšanai, kas nav novērsti 

29 Energoefektivitātes palielināšana ļauj ievērojami samazināt enerģijas izmaksas, 
taču daudzos gadījumos attiecīgus ieguldījumus ēkās nevar veikt, jo tam ir šķēršļi 
tirgū14. Pie tiem pieder nepietiekama informētība un zināšanas par energoefektivitātes 
finansēšanu un ieguvumiem, augstas sākotnējās izmaksas, regulatīvie šķēršļi attiecībā 
uz ēkām ar vairākiem īpašniekiem (bieži vien nepieciešams mājokļu sabiedrības 
vienprātīgs lēmums), kā arī pretrunīgas intereses vai tā dēvētā īpašnieku un īrnieku 
dilemma15. Tā attiecas uz situāciju, kad ēkas īpašnieks maksā par energoefektivitātes 
palielināšanu, taču nevar atgūt ietaupījumu no patērētās enerģijas samazinājuma, jo to 
iegūst īrnieks. Tādējādi īpašniekam var trūkt motivācijas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanā. 

30 Bulgārijā, Čehijas Republikā un Lietuvā vadošās iestādes un projektu atbalsta 
saņēmēji mūs informēja, ka grūtības panākt vienošanos attiecībā uz ēkām ar vairākiem 
īpašniekiem bija galvenais šķērslis energoefektivitātes palielināšanai.  

                                                      
14 Eiropas Komisija, “Laba prakse energoefektivitātes jomā”, 2017. gads, 15. lpp. 

15 Kopīgā pētniecības centra ziņojums “Overcoming the split incentive barrier in the building 
sector”, 2014. gads. 
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31 Citi šķēršļi, kas it īpaši kavē energoefektivitātes līgumu slēgšanas mehānismu 
izmantošanu, ir saistīti ar publiskā iepirkuma noteikumiem, jo trūkst juridiskās 
noteiktības par šādu līgumu būtiskiem elementiem un ir sarežģīti nošķirt darbus, 
piegādi un pakalpojumus16, kā arī trūkst juridiskās noteiktības par šādu līgumu 
atspoguļošanu publiskā sektora nacionālajos kontos. Komisija veic darbu, lai šos 
šķēršļus likvidētu, — Eurostat 2017. gadā publicēja norādījumus17, precizējot šādu 
līgumu atspoguļošanu nacionālajos kontos. 2018. gadā šis skaidrojums tika papildināts 
ar turpmākiem norādījumiem, kas tika sagatavoti kopā ar EIB18. 

32 Nevienā no piecām pārbaudītajām darbības programmām nebija aprakstīti 
šķēršļi, kas kavē ieguldījumus energoefektivitātes jomā attiecīgajā teritorijā, kā arī 
nebija izklāstīti veiktie pasākumi šķēršļu pārvarēšanai. Tomēr divas no piecām 
apmeklētajām dalībvalstīm ziņoja, ka ir īstenojušas konkrētas iniciatīvas vairāku šķēršļu 
likvidēšanai: 

o Lietuva pieņēma lēmumu, ka īpašnieku vairākums var vienoties par 
energoefektivitātes palielināšanas pasākumiem daudzdzīvokļu ēkās, un 
iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem nodrošināja valsts atbalstu 100 % apmērā 
uzlabojumu veikšanai (sk. 2. izcēlumu); 

o Čehijas Republika 2018. gadā atļāva mājokļu kooperatīviem pieteikties 
ES finansējuma saņemšanai ieguldījumiem energoefektivitātē un 2019. gadā sāka 
īstenot valsts mēroga informēšanas kampaņu, lai vairotu izpratni par 
energoefektivitātes palielināšanas pasākumu finansēšanu. 

Dotācijas joprojām ir galvenais atbalsta veids ES finansētiem 
ieguldījumiem energoefektivitātes uzlabošanā, taču tās nav paredzētas 
pilnīgai atjaunošanai 

33 Ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanā nodrošina ieguvumus gan 
īpašniekiem (vērtības pieaugums), gan arī iedzīvotājiem (enerģijas izmaksu 
samazinājums). Pirms ievērojama dotāciju atbalsta izmantošanas dalībvalstīm būtu 
jāapsver iespēja piemērot finanšu instrumentus un inovatīvus tirgus mehānismus, 
piemēram, energoefektivitātes līgumus un energoefektivitātes pienākuma shēmas. 

                                                      
16 Itālijas Nacionālā enerģētikas aģentūra (ENEA), “Energoefektivitātes līgumi”, 2017. gads. 

17 Eiropas Komisija, “Eurostat Guidance note: the recording of energy performance contracts 
in government accounts”, 2017. gads. 

18 https://www.eib.org/attachments/pj/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf 
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34 72 % no dalībvalstu atlasītajiem ieguldījumiem 4,6 miljardu EUR apmērā 
dzīvojamo ēku renovācijai energoefektivitātes palielināšanai tiks finansēti, izmantojot 
dotācijas, bet 28 % — izmantojot finanšu instrumentus.  

35 Visas piecas apmeklētās dalībvalstis savos partnerības nolīgumos bija paudušas 
nodomu izpētīt finanšu instrumentu izmantošanas iespējas, lai atbalstītu ieguldījumus 
ēku energoefektivitātes palielināšanā. Taču līdz šim tikai Lietuva ir izmantojusi 
ES finansējumu, lai ieviestu šādu instrumentu dzīvojamo ēku finansēšanai 
(sk. 2. izcēlumu). 

2. izcēlums 

Labas prakses piemērs — Lietuva izmanto finanšu instrumentus 
daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes palielināšanai 

Ņemot vērā 2007.–2013. gada periodā gūto pozitīvo pieredzi finanšu instrumentu 
izmantošanā šādu ieguldījumu veikšanai, Lietuva 2014.–2020. gada periodā 
izveidoja finanšu instrumentu, kas mājokļu sabiedrībām nodrošināja aizdevumus 
ar atvieglotiem nosacījumiem 314 miljonu EUR apmērā. Šis instruments tiek 
izmantots aptuveni 4000 daudzdzīvokļu ēku renovācijai; šāds mērķis noteikts 
2004. gadā uzsāktajā valsts programmā, kas paredzēta dzīvojamo ēku 
energoefektivitāti veicinošai renovācijai. 

Aizdevumi tiek izsniegti vidēji uz 20 gadiem ar fiksētu procentu likmi 3 % apmērā. 
Aizdevumi tiek apvienoti ar dotācijām no valsts līdzekļiem, kas minētajā periodā 
atbilda 15–40 % no aizdevuma summas. Mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem 
dotācijas sedza ieguldījumus 100 % apmērā. 

36 Komisija ieteica dalībvalstīm izmantot ES kohēzijas politikas finansējumu, it īpaši 
dotāciju veidā, lai sniegtu atbalstu galvenokārt pilnīgai renovācijai, kas nodrošina tādu 
rādītāju sasniegšanu, kuri pārsniedz minimālās energoefektivitātes prasības un 
nodrošina ievērojamu enerģijas ietaupījumu (parasti vairāk nekā 60 %19). 

37 Turpmāk 2. tabulā sniegts pārskats par atbalsta saņēmējiem, atbalsta veidiem un 
publiskā atbalsta likmēm piecās pārbaudītajās darbības programmās. 

                                                      
19 Sk. 2010. gada Direktīvu par ēku energoefektivitāti un Komisijas paziņojumu “Finansiāls 

atbalsts ēku energoefektivitātes uzlabošanai”, COM(2013) 225 final. 
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2. tabula. Atbalsta saņēmēji, atbalsta veidi un publiskā atbalsta likmes 
piecās pārbaudītajās darbības programmās 

Darbības 
programma Atbalsta saņēmēji Atbalsta veids Publiskā atbalsta likme 

Bulgārija, DP 
“Izaugsmes 

reģioni” 
Privātīpašnieki Dotācija 100 % 

Čehijas 
Republika, 
Integrētā 

reģionālā DP 

Privātīpašnieki Dotācija 30 % vai 40 % (atkarībā no 
enerģijas ietaupījuma) 

Īrija, 
Dienvidaustrumu 

reģionālā DP 

Īpašnieki valsts un 
privātajā sektorā Dotācija 100 % 

Itālija (Apūlija), 
Reģionālā DP Valsts struktūras Dotācija 

100 % (vai 90 % atbalsta 
saņēmējiem, kuri 

līdzfinansē projektu 10 % 
apmērā) 

Lietuva, DP 
“Ieguldījumi 
izaugsmei un 
darbvietām” 

Privātīpašnieki Aizdevumi kopā 
ar dotācijām 

Dotācija 15–40 % apmērā 
 

Dotācija 100 % apmērā 
mājsaimniecībām ar 
zemiem ienākumiem 

Avots: ERP, pamatojoties uz apmeklēto vadošo iestāžu sniegtajiem datiem. 

38 Dažādu publiskā atbalsta likmju piemērošana Lietuvā ir labas prakses piemērs, kā 
veicināt privātā finansējuma piesaisti un mazināt liekās palīdzības risku. Šāda likmju 
diferencēšana nodrošina augstākas dotāciju likmes piemērošanu projektiem, kuri 
ietver lielāku enerģijas ietaupījumu un individuālu skaitītāju uzstādīšanu, un 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem (palīdzot novērst enerģētiskās nabadzības 
risku). 

39 Čehijas Republikā tikai viena ceturtā daļa atbalsta saņēmēju iesniedza projektus, 
kuriem varēja piemērot 40 % publiskā atbalsta likmi, — lai to saņemtu, jāpanāk 
enerģijas ietaupījums vismaz 40 % apmērā un pēc darbu pabeigšanas jāsasniedz 
energoefektivitātes klase “B”. Trīs ceturtdaļas atbalsta saņēmēju iesniedza projektus, 
kuriem varēja piemērot zemāku (30 %) publiskā atbalsta likmi, — lai to saņemtu, bija 
jāietaupa tikai 20 % enerģijas. Atbalsta saņēmēji uzskatīja, ka augstāka atbalsta likme 
nebija pietiekams stimuls, lai atsvērtu vērienīgas renovācijas projektu radītās augstākās 
izmaksas. 
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40 Bulgārija, Īrija un Itālija (Apūlija) nepiedāvāja dažādas publiskā atbalsta likmes, lai 
veicinātu vērienīgāku renovāciju vai lai ņemtu vērā ieguldījumu apmēru vai sarežģītību, 
taču vienā gadījumā (Itālija (Apūlija)) tika ņemta vērā valsts struktūru paustā 
apņemšanās finansēt 10 % no ieguldījumiem. Īrija šādu situāciju skaidroja ar to, ka 
viena no divām ES līdzfinansētajām shēmām bija paredzēta gados vecākiem 
iedzīvotājiem un neaizsargātām iedzīvotāju grupām, kuras pakļautas enerģētiskās 
nabadzības riskam.  

41 Ja atbalsts netiek diferencēts, ļoti augsta publiskā atbalsta likme tiek piemērota 
pat pavisam vienkāršu pasākumu finansēšanai (piemēram, apgaismojuma uzlabošanai, 
apkures katla nomaiņai) ar īsu atmaksāšanās laiku un mērenām vienības izmaksām. 
Turpmāk 3. izcēlumā sniegtie piemēri raksturo divas darbības programmas, kas vērstas 
uz viegli īstenojamiem energoefektivitātes palielināšanas pasākumiem (“viegli 
noplūcamiem augļiem”). 
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3. izcēlums 

Darbības programmas, kas vērstas uz viegli īstenojamiem 
energoefektivitātes palielināšanas pasākumiem (“viegli noplūcamiem 
augļiem”) 

Īrijā, īstenojot programmu “Labāka enerģija — siltāki mājokļi”, ar 100 % publiskā 
atbalsta likmi galvenokārt tika finansēti projekti, kas ietvēra vienkāršus 
energoefektivitātes palielināšanas pasākumus (sausā apdare, bēniņu 
siltumizolācija, karstā ūdens tvertņu siltumizolācija un dobto sienu siltumizolācija). 
Šāda veida energoefektivitātes palielināšanas pasākumi rada salīdzinoši zemas 
izmaksas (2014.–2017. gada periodā finansēto projektu vidējās izmaksas bija 
3161 EUR), un parasti tiem ir īss atmaksāšanās laiks. Tomēr pēc projektu 
īstenošanas lielākās daļas atbalstīto mājsaimniecību energoefektivitātes klase 
nepaaugstinājās (sk. 85. punktu), tādējādi apstiprinot to, ka ieguldījumi 
nenodrošināja vērā ņemamu enerģijas ietaupījumu. 

Itālijā, īstenojot 2007.–2013. gada starpreģionālo darbības programmu 
enerģētikas jomā — to mēs pārbaudījām saistībā ar mūsu īpašo ziņojumu 
Nr. 21/2012 —, tika atbalstīti energoefektivitātes projekti Kampānijā, Kalabrijā, 
Apūlijā un Sicīlijā. 2014. un 2015. gadā saskaņā ar šo darbības programmu, 
piemērojot 100 % atbalsta likmi, tika finansēti tikai iepriekš atlasīti vienkārši 
energoefektivitātes palielināšanas projekti, kas parasti ietvēra LED spuldžu un 
apkures sūkņu iegādi un uzstādīšanu. Šāda izvēle deva iespēju iestādēm līdz 
finanšu gada noslēgumam 2015. gada 31. decembrī ātri izlietot atlikušo 
finansējumu. Minētie pasākumi caurmērā nodrošināja arī ieguldījumu ātru 
atmaksāšanās laiku. Taču šāda izvēle bija saistīta arī ar augstu liekās palīdzības 
risku, proti, tika īstenoti ierastie uzlabošanas pasākumi, kas būtu veikti arī bez 
ES finansējuma. 

 
© Shutterstock / Marko Mitrovicv. 



 26 

 

42 Šādi uzlabošanas pasākumi, ko dēvē arī par “viegli noplūcamiem augļiem”, var 
radīt iesīkstes efektu, proti, ja ir īstenoti vairāki vienkārši energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumi, visaptverošāku pasākumu īstenošana nākotnē vairs nav tik 
rentabla20. Tādējādi var tikt samazināts ēku fonda energotaupības potenciāls vidējā 
termiņā un ilgtermiņā, jo renovācijas pasākumu skaits, ko mājsaimniecība var veikt, 
parasti aprobežojas ar vienu vai, maksimums, diviem pasākumiem. Tātad publiskā 
atbalsta izmantošana, it īpaši dotāciju veidā ar 100 % atbalsta likmi, vienkāršiem 
uzlabojumiem ir mazāk piemērota nekā vērienīgākai renovācijai. Tā kā vienkārši 
energoefektivitātes palielināšanas pasākumi ar īsu atmaksāšanās laiku parasti ir 
finansiāli dzīvotspējīgi, tie bija jāfinansē bez publiskā atbalsta vai izmantojot finanšu 
instrumentus. 

Projektu atlasē nav pietiekami ņemts vērā izmaksu lietderības 
princips 

43 Atbilstīgi saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principam, kas noteikts 
Finanšu regulas 33. pantā21, izmaksu lietderībai jābūt noteicošajam kritērijam, 
pieņemot lēmumus par publiskā finansējuma izlietojumu, it īpaši, ja tie attiecas uz 
energoefektivitātes projektiem, — ieguldījumu izmaksu un ieguvumu salīdzināšana dod 
iespēju izvēlēties tādus projektus, kuri nodrošina lielāku enerģijas ietaupījumu un citus 
ieguvumus uz katru ieguldīto euro. Ierosinātās Energoefektivitātes direktīvas ietekmes 
novērtējumā bija minēts arguments, ka mērķi līdz 2020. gadam panākt enerģijas 
ietaupījumu 20 % apmērā no ES prognozētā enerģijas patēriņa varētu sasniegt, ieviešot 
izmaksu ziņā lietderīgus pasākumus. Dalībvalstīm jāievieš pasākumi, lai veicinātu ēku 
rentablu pilnīgu renovāciju22. 

                                                      
20 Sk. Komisijas 2014. gada Tehnisko norādījumu “Technical Guidance on Financing the energy 

renovation of buildings with Cohesion policy funding” 45. lpp. 

21 2018. gada 18. jūlija Finanšu regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046. 

22 Energoefektivitātes direktīva 2012/27/ES, 4. pants. 



 27 

 

44 Komisija sniedza dalībvalstīm norādījumus piemērot tādus atlases kritērijus, kas 
paredz piešķirt prioritāti izmaksu ziņā lietderīgākiem projektiem23. Tas būtu jādara: 

a) piemērojot prasību projektus balstīt uz energoaudita rezultātiem un/vai 
energoefektivitātes sertifikātu. Šajos dokumentos būtu jānosaka un jāaprēķina 
izmaksu ziņā lietderīgi energotaupības risinājumi, un tiem jānodrošina iespēja 
uzraudzīt un pārbaudīt projekta īstenošanas rezultātā panākto faktisko enerģijas 
ietaupījumu; 

b) nosakot minimālās un/vai maksimālās robežvērtības attiecībā uz būtiskiem 
parametriem, tādiem kā enerģijas daudzums, kas tiks ietaupīts, minimālā 
energoefektivitātes klase, kas ēkai jāsasniedz, neto pašreizējā vērtība, 
atmaksāšanās laiks24, kā arī vienas ietaupītās enerģijas vienības izmaksas. Šādām 
robežvērtībām būtu jāsamazina iespējamība, ka tiks finansēti ļoti vienkārši 
pasākumi, kas tiktu īstenoti jebkurā gadījumā (piemēram, apgaismojuma 
nomaiņa, kas parasti atmaksājas ļoti ātri), kā arī jānovērš risks, ka tiek veikti pārāk 
dārgi ieguldījumi attiecībā pret enerģijas ietaupījumu, ko tie nodrošina 
(piemēram, atmaksāšanās laiks ir ilgāks nekā izmantoto materiālu lietderīgās 
izmantošanas laiks). Turpmāk 8. attēlā norādītas energoefektivitātē veikto 
ieguldījumu kategorijas, un ir redzams, ka sarežģītāki un vērienīgāki renovācijas 
projekti parasti ir saistīti ar lielākām izmaksām un tiem ir ilgāks atmaksāšanās 
laiks;  

c) izvērtējot projektu saistītās izmaksas un ieguvumus, tostarp papildu ieguvumus un 
ietekmi (piemēram, tādās jomās kā veselība, sociālā kohēzija, pilsētu atjaunošana, 
izaugsme un darbvietas, gaisa piesārņojuma mazināšana un klimata pārmaiņas, 
publiskā sektora līdzekļu ietaupījumi u. c.), ko nodrošinātu energoefektivitātes 
ieguldījumi, kā arī piešķirot prioritāti projektiem, kas visrentablāk sekmē politikas 
mērķu sasniegšanu. 

                                                      
23 Komisijas 2014. gada Tehniskie norādījumi “Technical Guidance on Financing the energy 

renovation of buildings with Cohesion policy funding”. 

24 Atmaksāšanās laiks ir viena no izmaksu lietderības novērtēšanas metodēm, kas noteikta 
Komisijas 2014. gadā izdotajos Tehniskajos norādījumos par ēku renovācijas finansēšanu 
energoefektivitātes palielināšanas nolūkā, izmantojot kohēzijas politikas finansējumu. 
Atmaksāšanās laiks ir laikposms, kas vajadzīgs, lai projekta nodrošinātie kopējie ietaupījumi 
segtu sākotnējos ieguldījumus. 
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8. attēls. Energoefektivitātes ieguldījumu kategorijas 

 
Avots: Eiropas Komisijas 2014. gada Tehniskie norādījumi “Technical Guidance on Financing the energy 
renovation of buildings with Cohesion policy funding”, 46. lpp. 

Energoauditi un energoefektivitātes sertifikāti nodrošina labu pamatu 
ieguldījumu izvērtēšanai 

45 Visas piecas mūsu apmeklētās dalībvalstis bija noteikušas prasību uzsākt 
projektus, pamatojoties uz energoaudita rezultātiem, energoefektivitātes sertifikātu 
vai vismaz enerģijas patēriņa novērtējumu (Īrijā, veicot šādu novērtējumu, netika 
izdots sertifikāts par mājsaimniecības energoefektivitātes klasi pirms darbu veikšanas). 
Šādas prasības noteikšana sekmēja pārliecinošu situācijas uzlabošanos salīdzinājumā ar 
secinājumiem, ko sniedzām mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 21/2012, proti, ka Čehijas 
Republikā, Itālijā un Lietuvā energoauditi vēl nebija plaši izplatīta prakse. Minētā 
ziņojuma sagatavošanas laikā konstatējām, ka energoauditu veikšana ne vienmēr bija 
obligāta vai arī tie netika veikti labā kvalitātē25, un mēs ieteicām energoaudita veikšanu 
noteikt par būtisku atlases kritēriju. 

46 Visās piecās mūsu apmeklētajās dalībvalstīs atbalsta saņēmējiem bija jāiesniedz 
energoefektivitātes sertifikāts par situāciju pēc darbu veikšanas, norādot jauno 
energoefektivitātes klasi un renovētās dzīvojamās ēkas vai citas ēkas enerģijas 
patēriņu. Starpība enerģijas patēriņā, kas norādīts pirms un pēc darbu veikšanas 
izdotajos sertifikātos, dod iespēju aprēķināt projekta nodrošināto enerģijas 
ietaupījumu. 

                                                      
25 Sk. ERP īpašā ziņojuma Nr. 21/2012 41.–44. punktu. 

Atsevišķi pasākumi + 
Ekspluatācija un tehniskā 
apkope 
(+ E un U)

Vienkāršu atsevišķu pasākumu 
kopums + E un U

Enerģijas ietaupījums

Atmaksāšanās laiks / izmaksas

Integrētas renovācijas koncepcijas,
ēku norobežojošā konstrukcija un 
uzstādīšana 

+ E un U

Integrētas renovācijas koncepcijas,
ēku norobežojošā konstrukcija un 
uzstādīšana

+ atjaunojamo 
energoresursu enerģija

+ E un U

Gandrīz nulles 
enerģijas ēkas

Pilnīga 
renovācija

Standarta 
renovācija

Atsevišķi 
pasākumi / “viegli 
noplūcami augļi”
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47 Itālijā (Apūlijā) vadošā iestāde pieprasīja projektu īstenotājiem uzstādīt sistēmas, 
kas uzrauga faktiski saražotās un patērētās enerģijas daudzumu ēkās. Lietuvā 
ES līdzfinansētos aizdevumus papildināja dotācijas, un to likme tika palielināta 
projektiem, kuri paredzēja individuālu skaitītāju uzstādīšanu mājsaimniecībās (sk. 
38. punktu). 

48 Lai gan šādiem aprēķiniem ir ierobežojumi, tomēr aplēses, kuru pamatā ir pirms 
un pēc darbu veikšanas izdotajos sertifikātos norādītā enerģijas patēriņa starpība, 
nodrošina viegli iegūstamu rādītāju par katra projekta īstenošanas rezultātā panākto 
enerģijas ietaupījumu. Šo rādītāju var salīdzināt ar projekta izmaksām, lai aprēķinātu 
aptuvenās vienas ietaupītās enerģijas vienības izmaksas. Mūsu īpašajā ziņojumā 
Nr. 21/2012 ieteicām Komisijai uzraudzīt darbības programmu izmaksu lietderību, 
pamatojoties uz vienas ietaupītās enerģijas vienības izmaksām26. Taču Komisija pilnībā 
nepiekrita mūsu ieteikumam un to neīstenoja. 

Valstu iestādes atlasa projektus, kuri var nodrošināt enerģijas 
ietaupījumu, taču reizēm to izmaksas ir ļoti augstas 

49 Turpmāk 3. tabulā sniegts pārskats par minimālajām energoefektivitātes 
prasībām un vienas ietaupītās enerģijas vienības izmaksu maksimālajām robežvērtībām 
projektiem, kas īstenoti piecās pārbaudītajās darbības programmās. 

                                                      
26 Sk. īpašā ziņojuma Nr. 21/2012 2. ieteikumu. 
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3. tabula. Minimālās energoefektivitātes prasības un vienas ietaupītās 
enerģijas vienības izmaksu maksimālās robežvērtības piecās 
pārbaudītajās darbības programmās 

Darbības 
programma 

Minimālā 
energoefektivitātes 

klase pēc darbu 
veikšanas 

Minimālais 
enerģijas 

ietaupījums pēc 
darbu veikšanas 

Maksimālās 
vienas ietaupītās 
enerģijas vienības 

izmaksas 

Bulgārija, DP 
“Izaugsmes 
reģioni” 

C 

60 % pilnīgas 
renovācijas 
projektiem, citiem 
projektiem 
minimālie rādītāji 
nav noteikti 

Nav noteiktas, ir 
paredzēti tikai 
izmaksu 
ierobežojumi uz 
vienu 
kvadrātmetru 

Čehijas 
Republika, 
Integrētā 
reģionālā DP 

Nav noteikta 
20 % projektiem, 
kuriem piemēro 
30 % dotāciju likmi 

Nav noteiktas, 
taču liela privātā 
sektora 
līdzfinansējuma 
daļa (60–70 %) 
mazina 
pārmērīgas 
reglamentēšanas 
risku 

C 
30 % projektiem, 
kuriem piemēro 
30 % dotāciju likmi 

Β 
40 % projektiem, 
kuriem piemēro 
40 % dotāciju likmi 

Īrija, 
Dienvidaustrumu 
reģionālā DP 

Vismaz vienu līmeni 
augstāka 
energoefektivitātes 
klase 

Nav noteikts Nav noteiktas 

Itālija (Apūlija), 
Reģionālā DP C 

10 % (vai 30 %, lai 
iegūtu augstāko 
vērtējumu) 

Nav noteiktas 

Lietuva, DP 
“Ieguldījumi 
izaugsmei un 
darbvietām” 

D 

20 % projektiem, 
kuriem piemēro 
15 % dotāciju likmi 
(līdz 2017. gadam) 

Nav noteiktas, 
taču liela privātā 
sektora 
līdzfinansējuma 
daļa (60–85 %) 
mazina 
pārmērīgas 
reglamentēšanas 
risku 

C 

40 % projektiem, 
kuriem piemēro 
40 % dotāciju likmi 
(līdz 31.10.2017.) 
un 30 % dotāciju 
likmi (no 
1.11.2017.) 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta, pamatojoties uz vadošajām iestādēm sniegto informāciju. 
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50 Bulgārijā, Čehijas Republikā, Itālijā un Lietuvā minētās minimālās 
energoefektivitātes prasības pēc darbu pabeigšanas nodrošināja to, ka tika sasniegti 
vismaz minimālie projektu mērķi27. Tas ir uzlabojums salīdzinājumā ar mūsu iepriekšējā 
revīzijā izdarītajiem secinājumiem. 

51 Taču, ja nav noteiktas vienas enerģijas vienības izmaksu robežvērtības, rodas 
risks, ka tiek finansēti projekti, kas nodrošina nelielu enerģijas ietaupījumu 
salīdzinājumā ar to izmaksām. Tas nozīmē, ka finanšu ietaupījums, ko nodrošina 
projektu īstenošanas laikā panāktais enerģijas izmaksu samazinājums, var būt 
nepietiekams, lai atmaksātu sākotnējos ieguldījumus izmantoto materiālu 
ekspluatācijas laikā (parasti 30 gadi28). 

52 Šis risks samazinās, ja atbalsta saņēmēji līdzfinansē lielu daļu projekta izmaksu, 
kā, piemēram, Čehijas Republikā un Lietuvā, savukārt risks palielinās, ja publiskā 
sektora atbalsta līmenis ir ļoti augsts, kā, piemēram, Bulgārijā, Īrijā un Itālijā (Apūlijā). 
Turpmāk 4. tabulā sniegts pārskats par mūsu pārbaudīto darbības programmu 
atbalstīto energoefektivitātes ieguldījumu vidējo atmaksāšanās laiku. 

                                                      
27 Atbilstīgi Eiropas Komisijas 2014. gadā izdotajiem “Tehniskajiem norādījumiem par ēku 

renovācijas finansēšanu energoefektivitātes palielināšanas nolūkā, izmantojot kohēzijas 
politikas finansējumu” (55. lpp.), kuros bija sniegts ieteikums vadošajām iestādēm noteikt 
prasību projektu īstenotājiem paaugstināt energoefektivitātes klasi par vismaz diviem vai 
trim līmeņiem, lai projekts tiktu atzīts par atbilstīgu un lai izvairītos no “viegli noplūcamu 
augļu” lasīšanas. 

28 Pamatojoties uz Direktīvas 2010/31/ES noteikumiem un Eiropas standartu EN 15 459:2007. 
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4. tabula. Saskaņā ar piecām pārbaudītajām darbības programmām 
atbalstīto energoefektivitātes ieguldījumu vidējais atmaksāšanās laiks 

Darbības programma Atbalstīto projektu vidējais 
atmaksāšanās laiks 

Bulgārija 
DP “Izaugsmes reģioni” 

Dati nav pieejami (jo dati par 
enerģijas ietaupījumu netiek vākti) 

Čehijas Republika 
Integrētā reģionālā DP 9 gadi 

Īrija 
Dienvidaustrumu reģionālā DP 

Dati nav pieejami (jo dati par 
enerģijas ietaupījumu netiek vākti) 

Itālija (Apūlija) 
Reģionālā DP 24 gadi 

Lietuva 
DP “Ieguldījumi izaugsmei un darbvietām” 11 gadi 

Avots: ERP, pamatojoties uz apmeklēto vadošo iestāžu sniegtajiem datiem 2018. gada mājsaimniecību 
patērētāju elektroenerģijas cenās (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Electricity_price_statistics/lv). 

53 Vidējais vienkāršas ieguldījumu atmaksāšanās laiks pārbaudīto darbības 
programmu energoefektivitātes projektos bija no 9 līdz 24 gadiem. Šie periodi ir ilgāki 
nekā Energoefektivitātes riska mazināšanas platformā reģistrēto 5152 projektu 
vienkāršās atmaksāšanās vidējais periods, kas ir 7 gadi. Šajā platformā ir ietverti dati, 
ko sniedz publiskā un privātā sektora ieguldījumu fondi un finanšu iestādes, valsts un 
reģionālās iestādes, kā arī energoefektivitātes palielināšanas risinājumu piedāvātāji 
visā ES29. Komisija izveidoja šo platformu, lai palielinātu ieguldījumus 
energoefektivitātes jomā Eiropas Savienībā, veicinot pabeigto projektu datu un 
novērtējumu apmaiņu. 

54 Itālijā (Apūlijā) nebija noteikta izmaksu robežvērtība uz vienu ietaupītās enerģijas 
vienību, un tādēļ tika finansēti vairāki dārgi projekti, kas nodrošina pārāk mazu 
enerģijas ietaupījumu, lai izmantoto materiālu vai pašu ēku ekspluatācijas laikā būtu 
iespējams atgūt augstās sākotnējās ieguldījumu izmaksas. Kā redzams diagrammā 
turpmāk, 35 % projektu, visticamāk, nenodrošinās iespēju atgūt to sākotnējās 
ieguldījumu izmaksas 30 gadu laikā. 

                                                      
29 Sk. šeit: https://deep.eefig.eu/.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics/lv
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics/lv
https://deep.eefig.eu/
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9. attēls. Saskaņā ar Itālijas (Apūlijas) darbības programmu īstenoto 
energoefektivitātes projektu sadalījums pēc atmaksāšanās laika 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz apmeklēto vadošo iestāžu sniegtajiem datiem un 2018. gada 
mājsaimniecību patērētāju elektroenerģijas cenām (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Electricity_price_statistics/lv). 

55 Tā kā Bulgārijā un Īrijā nav pieejami dati par projektu īstenošanas laikā panākto 
enerģijas ietaupījumu dzīvojamās ēkās, ieguldījumu izmaksu lietderību nav iespējams 
novērtēt. 

56 Īrijā Dienvidaustrumu reģionālās darbības programmas mērķis bija atbalstīt 
“visaptverošus un vērienīgus energoefektivitātes uzlabojumus, kas nodrošina 
energoefektivitātes klases paaugstināšanu par vismaz vienu līmeni”30. Praksē 
projektiem nebija noteikts enerģijas ietaupījuma mērķis, netika ziņots par enerģijas 
ietaupījumu, un vairāk nekā pusē atbalstīto mājsaimniecību energoefektivitātes klase 
netika paaugstināta (sk. 85. punktu). 

57 Šie konstatējumi ir līdzīgi tiem, ko sniedzām mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 21/2012, 
kurā secinājām, ka publisko ēku energoefektivitātes projekti bieži vien radīja pārāk 
lielas izmaksas attiecībā pret enerģijas ietaupījumu, un tiem bija pārāk ilgs 
atmaksāšanās laiks (vidēji aptuveni 50 gadi)31. Ņemot to vērā, mēs ieteicām Komisijai 
projektu atlasē noteikt maksimālo pieņemamo atmaksāšanās laiku un vienas ietaupītās 
enerģijas vienības standarta ieguldījumu izmaksas. 

                                                      
30 Sk. Īrijas Dienvidaustrumu reģionālās darbības programmas 2014.–2020. gadam 4. punkta 

c) apakšpunktu. 

31 Sk. īpašā ziņojuma Nr. 21/2012 52. punkta a) apakšpunktu. 
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58 Komisijas Tehniskajos norādījumos par ēku renovācijas finansēšanu 
energoefektivitātes palielināšanas nolūkā teikts, ka “atbalsttiesīgiem projektiem var 
noteikt maksimālo un/vai minimālo atmaksāšanās laiku, tomēr tas var radīt iesīkstes 
efektu, kad vispirms tiek finansēti “viegli noplūcami augļi””32. Taču praksē neviena no 
apmeklētajām vadošajām iestādēm šādas robežvērtības nebija noteikusi. 

Atlases kritēriji joprojām neparedz atzīt par prioritāriem izmaksu ziņā 
lietderīgākos projektus 

59 Turpmāk 5. tabulā sniegts pārskats par projektu atlases procedūrām, kā arī par 
galvenajiem finansējuma sadales un projektu atlases kritērijiem, kas tiek piemēroti, 
īstenojot pārbaudītās piecas darbības programmas. 

5. tabula. Piecu pārbaudīto darbības programmu projektu atlases 
procedūras un kritēriji 

Darbības 
programma 

Projektu 
atlases 

procedūra 

Galvenie finansējuma 
piešķiršanas kritēriji 

Galvenie projektu 
atlases kritēriji 

Bulgārija, DP 
“Izaugsmes 

reģioni” 

Atklātas 
procedūras 

(92 % no 
finansējuma) 

Pašvaldības 
izraudzījās ēkas, 
ņemot vērā to 

vecumu, 
mājsaimniecību 
skaitu, atrašanās 

vietu un citus 
kritērijus, nevis 

enerģijas ietaupījuma 
izmaksu lietderību 

 

Atklātajās procedūrās 
kritēriji attiecībā uz 

enerģijas ietaupījuma 
izmaksu lietderību nebija 

noteikti 

Iepirkuma 
izsludināšana 

(8 % no 
finansējuma) 

2018. gada procedūrā 
atbilstīgi 

2. pamatvirziena 
kritērijiem lielākais 
punktu skaits tika 

piešķirts saistībā ar 
enerģijas ietaupījuma 

izmaksu lietderību 

Čehijas 
Republika, 
Integrētā 

reģionālā DP 

Atklātas 
procedūras 

Valsts mēroga 
atklātas procedūras 

Kritēriji attiecībā uz 
enerģijas ietaupījuma 

izmaksu lietderību nebija 
noteikti 

                                                      
32 Komisijas 2014. gada Tehniskie norādījumi “Technical Guidance on Financing the energy 

renovation of buildings with Cohesion policy funding”, 54. lpp. 
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Īrija, 
Dienvidaustrumu 

reģionālā DP 

Atklātas 
procedūras 

Finansējums vietējām 
pašvaldībām tika 

piešķirts, 
pamatojoties nevis uz 
enerģijas ietaupījuma 

izmaksu lietderību, 
bet gan uz saņemto 
pieprasījumu skaitu 

Kritēriji attiecībā uz 
enerģijas ietaupījuma 

izmaksu lietderību nebija 
noteikti 

Itālija (Apūlija), 
Reģionālā DP 

Iepirkuma 
izsludināšana 

Iepirkuma 
izsludināšana 

Lielākais punktu skaits 
(65 no 100) tika piešķirts 
par tādu kritēriju izpildi, 

kas bija saistīti ar 
enerģijas ietaupījumu 

Lietuva, DP 
“Ieguldījumi 
izaugsmei un 
darbvietām” 

Atklātas 
procedūras Atklātas procedūras 

Kritēriji attiecībā uz 
enerģijas ietaupījuma 

izmaksu lietderību nebija 
noteikti 

Avots: ERP, pamatojoties uz apmeklēto vadošo iestāžu sniegtajiem datiem. 

60 Izņemot Itālijā (Apūlijā) īstenotās procedūras un maza apmēra procedūru (8 % no 
finansējuma) Bulgārijā, praksē apmeklētās vadošās iestādes piešķīra finansējumu 
dzīvojamo ēku energoefektivitātes projektiem, īstenojot atklātas procedūras, kuru 
pamatā bija rindas kārtības princips. Šādas pieejas izmantošana deva iespēju 
vadošajām iestādēm pastāvīgi pieņemt pieteikumus un parasti arī ātri tos izskatīt. 

61 Taču šādu atklātu procedūru izmantošana liedz iespēju izvērtēt projektu saistītās 
izmaksas un sniegtos ieguvumus. Pie tiem pieder enerģijas ietaupījuma izmaksu 
lietderība, kā arī papildu ieguvumi, ko nodrošinātu energoefektivitātes ieguldījumi 
(piemēram, iedzīvotāju veselības uzlabošana, pilsētu atjaunošana, enerģētiskās 
nabadzības mazināšana, kā arī enerģijas izmaksu, klimata pārmaiņu un gaisa 
piesārņojuma mazināšana). Tādējādi par prioritāriem netika atzīti projekti, kuri 
nodrošina lielāku enerģijas ietaupījumu vai citus ieguvumus par zemākām izmaksām. 

62 Tikai Itālijā (Apūlijā) tika izmantota iepirkuma izsludināšana, lai izvērtētu 
energoefektivitātes projektu attiecīgo izmaksu lietderību (sk. 4. izcēlumu). 
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4. izcēlums 

Piemērs par darbības programmu, kas paredzēja izmantot iepirkuma 
izsludināšanu, lai izvērtētu energoefektivitātes projektu attiecīgo 
izmaksu lietderību 

Itālijā (Apūlijā) vadošā iestāde izmantoja iepirkuma izsludināšanas procedūru un 
piemēroja vienu kritēriju saistībā ar enerģijas ietaupījuma izmaksu lietderību, 
kuram bija jānodrošina iespēja atzīt par prioritāriem projektus, kas nodrošina 
lielāku enerģijas ietaupījumu ar zemākām izmaksām. Taču šīs procedūras un 
kritērija piemērošana nenovērsa to, ka tika finansēti arī projekti, kuri nodrošināja 
nelielu enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar to izmaksām. Tas notika tādēļ, ka 
nebija noteikta izmaksu uz vienu ietaupītās enerģijas vienību maksimālā 
robežvērtība (sk. 53. punktu), kā arī tādēļ, ka praksē minētajam kritērijam bija 
mazs svērums (šis kritērijs procedūru vērtējumā deva iespēju iegūt 3 %, nevis 20 % 
no pieejamajiem punktiem). Šādas situācijas iemesls bija tas, ka izmaksu ziņā 
lietderīgākais projekts, ko izmantoja kā atsauces projektu, piešķirot vērtējumu 
citiem projektiem, bija izlecošā vērtība (tas ietvēra tikai vienkāršus pasākumus, 
tādus kā saules paneļu, siltumsūkņu un termostatisko vārstu uzstādīšanu). 
Tādējādi gandrīz visi pārējie projekti (95 %) saņēma ļoti līdzīgu vērtējumu (0–
5 punktus no 20), un tas faktiski liedza iespēju noteikt prioritāros projektus. 
Salīdzinājumam — procedūrās, kas tika īstenotas saskaņā ar Itālijas valsts 
finansēto Centrālās valsts pārvaldes ēku renovācijas programmu, šis kritērijs 
nodrošināja 60 % no vērtējuma, ko var piešķirt projektam. 

63 Šie konstatējumi ir līdzīgi tiem, ko sniedzām mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 21/2012, 
kurā secinājām33, ka, dalībvalstīm piešķirot finansējumu energoefektivitātes 
pasākumiem un projektiem, izmaksu lietderība nebija noteicošais faktors. Pamatojoties 
uz to, mēs ieteicām piemērot projektu atlases kritēriju, kas balstīts uz standarta 
ieguldījumu izmaksām uz vienu ietaupītās enerģijas vienību. 

64 Komisijas publicētajos Tehniskajos norādījumos par ēku renovācijas finansēšanu 
energoefektivitātes palielināšanas nolūkā, izmantojot kohēzijas politikas finansējumu, 
teikts, ka “dalībvalstīm jāpiemēro kritēriji, lai noteiktu, kuri energoefektivitātes projekti 
ir izmaksu ziņā lietderīgāki un kuri atlases procesā jāatzīst par prioritāriem”34. Taču šīs 
revīzijas konstatējumi norāda uz to, ka tas lielā mērā nav īstenots. 

                                                      
33 Sk. īpašā ziņojuma Nr. 21/2012 51. punkta b) apakšpunktu. 

34 Komisijas 2014. gada Tehniskie norādījumi “Technical Guidance on Financing the energy 
renovation of buildings with Cohesion policy funding”, 54. lpp. 
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Vājš veikuma satvars 

65 Informācijai par veikumu energoefektivitātes finansējuma izlietojuma jomā būtu 
jāparāda, kas sasniegts, izmantojot ES finansējumu, kā arī jāapliecina, ka tas izlietots 
lietderīgi (pārskatatbildība)35. Šādai informācijai būtu jāparāda, ka dalībvalstis izvēlējās 
izmaksu ziņā lietderīgus projektus.  

66 Lai nodrošinātu to, ka finansējuma izlietošana ir orientēta uz rezultātu, Komisija 
iesaka veikuma satvarā36 iekļaut: 

a) konkrētus, izmērāmus, sasniedzamus, atbilstīgus mērķus ar konkrētiem termiņiem 
katrai darbības programmai, nosakot, kā ES līdzfinansētie pasākumi veicina 
ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanu; 

b) rādītājus, kas nodrošina iespēju uzraudzīt projektu fiziskos tiešos rezultātus un 
koprezultātus. Tā kā revidēto izdevumu galvenais mērķis ir panākt enerģijas 
ietaupījumu, šiem rādītājiem galvenokārt būtu jāsniedz informācija par ietaupītās 
enerģijas apjomu un, ja iespējams, par citiem projektu īstenošanas laikā 
sasniegtajiem rezultātiem. Uzraudzības sistēmai jānodrošina iespēja apkopot 
šādus datus, lai varētu ziņot par enerģijas ietaupījumu katras darbības 
programmas īstenošanā un tādējādi par ES budžeta ieguldījumu 
ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā; 

c) ex ante nosacījumus, lai nodrošinātu vajadzīgos priekšnoteikumus efektīvai un 
lietderīgai finansējuma izlietošanai, kā arī izpildes rezervi, lai varētu atzinīgi 
novērtēt darbības programmas, kuru īstenošanā panāktais enerģijas ietaupījums ir 
izmaksu ziņā lietderīgs.  

                                                      
35 Atbilstīgi pareizas finanšu pārvaldības principam, kas noteikts 2018. gada 18. jūlija Regulas 

(ES, Euratom) Nr. 2018/1046 (Finanšu regula) 33. pantā. 

36 Eiropas Komisija, “Guidance for Member States on performance framework, review and 
reserve” un “Guidance on ex-ante conditionalities”, 2014. gads. 
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Ar kopīgajiem rādītājiem mēra enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina 
ieguldījumi sabiedriskās ēkās, bet ne dzīvojamās ēkās 

67 Visās piecās pārbaudītajās darbības programmās bija noteikti konkrēti mērķi 
darbībām energoefektivitātes jomā, pamatojoties uz nepieciešamību palielināt ēku 
fonda, it īpaši dzīvojamo ēku, energoefektivitāti (sk. 24. punktu). Mērķi ir saistīti ar 
ES pamatmērķi energoefektivitātes jomā, un tiem ir noteikti konkrēti termiņi (rezultāti 
jāsasniedz līdz 2023. gadam). Taču nevienā no pārbaudītajām darbības programmām 
nebija noteikts nedz plānotais enerģijas ietaupījums, kas būtu jāsasniedz, veicot 
ieguldījumus, nedz arī plānotās izmaksas uz vienu ietaupītās enerģijas vienību.  

68 Konkrētu fondu regulās37 ir noteikta virkne kopīgu iznākumu rādītāju, kas 
dalībvalstīm jāizmanto, ja ar rādītāju var izteikt atbalstīto ieguldījumu iznākumu. Divi 
kopīgi iznākumu rādītāji, kas attiecas uz energoefektivitātes ieguldījumiem ēkās, ir: 

a) kopīgais iznākumu rādītājs Nr. 31 — “Mājsaimniecību ar paaugstinātu 
energopatēriņa klasi skaits”, ko piemēro izdevumiem dzīvojamo ēku renovācijai 
energoefektivitātes palielināšanas nolūkā; 

b) kopīgais iznākumu rādītājs Nr. 32 — “Sabiedrisko ēku primārās enerģijas gada 
patēriņa samazinājums”, ko izmanto, lai mērītu enerģijas ietaupījumu, 
galvenokārt sedzot sabiedrisko ēku renovāciju energoefektivitātes palielināšanas 
nolūkā. 

69 Turpmāk 10. attēlā un 11. attēlā redzamas līdz 2018. gadam panāktās kopīgo 
iznākumu rādītāju Nr. 31 un Nr. 32 izmaiņas attiecībā pret 2023. gada mērķvērtību. 

                                                      
37 Regula (ES) Nr. 1300/2013 par Eiropas Kohēzijas fondu, 5. pants un I pielikums. Regula (ES) 

Nr. 1301/2013 par ERAF, 6. pants un I pielikums. 



 39 

 

10. attēls. Kopīgais iznākumu rādītājs Nr. 31 “Mājsaimniecību ar 
paaugstinātu energopatēriņa klasi skaits” 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas datiem. 

11. attēls. Kopīgais iznākumu rādītājs Nr. 32 “Sabiedrisko ēku primārās 
enerģijas gada patēriņa samazinājums” 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas datiem. 

70 Attiecībā uz energoefektivitātes ieguldījumiem sabiedriskās ēkās kopīgais 
iznākumu rādītājs Nr. 32 norāda uz enerģijas ietaupījumu. Savukārt attiecībā uz 
energoefektivitātes ieguldījumiem dzīvojamās ēkās kopīgais iznākumu rādītājs 
Nr. 31 norāda nevis uz enerģijas ietaupījumu, bet gan uz tādu mājsaimniecību skaitu, 
kurām ir paaugstināta energoefektivitātes klase.  
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71 Tā kā nav kopīga rādītāja, ar ko mēra ieguldījumu nodrošināto enerģijas 
ietaupījumu dzīvojamās ēkās, nav iespējams noteikt enerģijas ietaupījumu, kas tiks 
panākts, plānotos 4,6 miljardus EUR38 no 2014.–2020. gada ES budžeta ieguldot 
dzīvojamo ēku energoefektivitātes palielināšanas pasākumos. Nav arī iespējams 
noteikt kopējo ES budžeta ieguldījumu ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. 

72 Šie konstatējumi ir līdzīgi tiem, ko sniedzām mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 21/2012, 
kurā secinājām39, ka energoefektivitātes pasākumu rezultatīvie rādītāji nebija 
piemēroti programmu uzraudzībai un ka energoefektivitātes pasākumu rezultātus visas 
ES mērogā nevar apkopot. Pamatojoties uz to, mēs ieteicām visas ES mērogā izmantot 
salīdzināmus rezultatīvos rādītājus. Komisija šo ieteikumu īstenoja daļēji, 2014.–
2020. gada periodā ieviešot kopīgo iznākumu rādītāju Nr. 32, ar ko mēra enerģijas 
ietaupījumu, ko nodrošina ES finansētie ieguldījumi, taču tikai sabiedriskās ēkās. 
Komisija 2021.–2027. gada periodam ir ierosinājusi kopīgo rezultātu rādītāju RCR26 — 
“Gada enerģijas galapatēriņš (tostarp dzīvojamās ēkās, privātās nedzīvojamās ēkās un 
sabiedriskās nedzīvojamās ēkās)”. 

73 Papildus kopīgiem iznākumu rādītājiem piecās darbības programmās, ko 
pārbaudījām, tika izmantoti šādi programmu īpašie rādītāji, kuri būtu jāattiecina uz 
konkrētiem ieguldījumiem, kas tiek atbalstīti programmu īstenošanā.  

                                                      
38 Dalībvalstu piešķirtais budžets 2020. gada 31. janvārī. 

39 Sk. īpašā ziņojuma Nr. 21/2012 51. punkta c) apakšpunktu. 
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6. tabula. Piecu pārbaudīto darbības programmu īpašie rādītāji 

Darbības 
programma Rādītājs Mērvienība 

Atsauces 
rādītājs 

2013. gadā 

Rādītājs 
2018. gadā 

(vai pēdējais 
ziņotais 
rādītājs) 

Progress 

Bulgārija, 
DP 

“Izaugsmes 
reģioni” 

Enerģijas 
galapatēriņš 

mājsaimniecībās  

(izteikts 
1000 toe*) 2257 2319 - 

Enerģijas 
galapatēriņš 

valsts pārvaldē, 
tirdzniecības un 

pakalpojumu 
nozarē 

(izteikts 
1000 toe) 964 1200 - - 

Čehijas 
Republika  
Integrētā 
reģionālā 

DP 

Mājsaimniecību 
enerģijas 

galapatēriņš 
MWh/year 70 027 778 80 497 553 - - 

Īrija, 
Dienvidaust

rumu 
reģionālā 

DP 

Vidējā dzīvojamo 
vienību 

siltumefektivitāte 
dienvidaustrumu 

reģionā 

kWh/m2/gadā 210 144 ++ 

Itālija 
(Apūlija), 
Reģionālā 

DP 

Elektroenerģijas 
patēriņš valsts 

pārvaldē uz vienu 
darbaspēka 

vienību 

GWh 3,2 3,3 - 

Lietuva 
DP 

“Ieguldījumi 
izaugsmei 

un 
darbvietām

” 

Enerģijas 
galapatēriņš 
pakalpojumu 

nozarē un 
mājsaimniecību 

sektorā 

(izteikts 
1000 toe) 2110 2090 + 

* Naftas ekvivalenta tonna (toe) ir enerģijas vienība, kas definēta kā enerģijas apjoms, kas rodas, 
sadedzinot vienu tonnu jēlnaftas. Tas ir aptuveni 11 630 kilovatstundu (kWh). 

Avots: ERP, pamatojoties uz apmeklēto vadošo iestāžu sniegtajiem datiem. 

74 Visās piecās mūsu apmeklētajās dalībvalstīs šie rezultātu rādītāji ir statistiski, un 
tos izmanto, lai ziņotu, piemēram, par enerģijas patēriņu visās ēkās dalībvalstī, nevis 
tikai ēkās, kas renovētas, īstenojot ES finansētos projektus. Tādējādi ar minētajiem 
rādītājiem nemēra enerģijas ietaupījumu, ko nodrošinājuši ES finansēti 
energoefektivitātes ieguldījumi. 
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75 Trijās no piecām apmeklētajām dalībvalstīm tika vākti dati par panākto enerģijas 
ietaupījumu, īstenojot atsevišķus projektus, tostarp ar dzīvojamām ēkām saistītos 
projektus. Taču Komisija nepieprasīja dalībvalstīm iesniegt datus, lai uzraudzītu vidējās 
vienas ietaupītās enerģijas vienības izmaksas. 

76 Komisija un dalībvalstis savos plānošanas dokumentos noteica, ka 
energoefektivitātes ieguldījumi nodrošina ne tikai enerģijas ietaupījumu, bet arī citus 
ieguvumus (piemēram, iedzīvotāju veselības uzlabošanu, pilsētu atjaunošanu, labāku 
dzīves kvalitāti, kā arī enerģētiskās nabadzības, enerģijas izmaksu un gaisa 
piesārņojuma mazināšanu). Taču neviena no apmeklētajām dalībvalstīm neizmantoja 
rādītājus, ar ko mēra šos papildu ieguvumus. 

Rādītājus nevar izmantot, lai uzraudzītu izmaksu lietderību 

77 Neviens no rādītājiem, ko izmanto piecās mūsu apmeklētajās dalībvalstīs, nemēra 
energoefektivitātes ieguldījumu ēkās izmaksu lietderību. Tā kā iepriekšējā revīzijā 
bijām izdarījuši līdzīgus konstatējumus, mēs ieteicām uzraudzīt vienas ietaupītās 
enerģijas vienības izmaksas un plānoto un sasniegto atmaksāšanās laiku40. Šādu 
rādītāju izmantošana varētu palīdzēt noteikt projektu atlases kritērijus un 
robežvērtības (sk. 58. punktu), kā arī izvērtēt darbības programmu veikumu paredzēto 
rezultātu sasniegšanā, piešķirot izpildes rezervi (sk. 82. punktu).  

78 Taču Komisija pilnībā nepiekrita mūsu ieteikumam — tā uzskatīja, ka, ieteikto 
rādītāju salīdzināmība būs ierobežota, jo šie rādītāji ir atkarīgi no daudziem faktoriem 
(piemēram, no enerģijas cenas, klimata). Komisija savu 2014.–2020. gada uzraudzības 
sistēmu neveidoja tā, lai varētu uzraudzīt ieguldījumu izmaksu lietderību, proti, vācot 
datus par vienas ietaupītās enerģijas vienības izmaksām. Tādējādi, lai gan izskanēja 
apgalvojumi, ka 2014.–2020. gada periodā kohēzijas politikas finansējums ir lielākā 
mērā orientēts uz rezultātiem, mūsu ieteikums joprojām nav īstenots. 

79 Pamatojoties uz Komisijas paziņotajiem skaitļiem, mēs aprēķinājām vidējās 
izmaksas uz vienu renovēto mājsaimniecību (sk. 12. attēlu). Tomēr Komisija uzskata, ka 
šie skaitļi neuzrāda ieguldījumu faktiskās izmaksas un neaptver visu ieguvumu klāstu. 

                                                      
40 Sk. īpašā ziņojuma Nr. 21/2012 2. ieteikumu. 
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12. attēls. Vidējās izmaksas uz vienu mājsaimniecību ar paaugstinātu 
energoefektivitātes klasi un renovēto mājsaimniecību skaits dalībvalstīs 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem (mēs aprēķinājām vidējās izmaksas uz 
vienu mājsaimniecību ar paaugstinātu energoefektivitātes klasi, dzīvojamo ēku renovācijas izdevumus 
energoefektivitātes palielināšanai (atspoguļoti pielikumā) dalot ar mājsaimniecību ar paaugstinātu 
energoefektivitātes klasi skaitu, kas tika paziņots līdz 2018. gada 31. decembrim attiecībā uz kopīgo 
iznākumu rādītāju Nr. 31). Diagrammā nav parādītas vidējās izmaksas uz vienu mājsaimniecību astoņās 
dalībvalstīs (FI, GR, IT, MT, NL, SE, SK, UK), jo tās nav ziņojušas par mājsaimniecībām ar paaugstinātu 
energoefektivitātes klasi. 

Komisija piešķīra energoefektivitātes palielināšanas pasākumu izpildes 
rezervi, pamatojoties uz izmaksām un iznākumu rādītājiem, nevis uz 
enerģijas ietaupījumu 

80 Lai panāktu to, ka tiek veiktas nepieciešamās darbības nolūkā veicināt 
energoefektivitātes ieguldījumu izmaksu lietderību, Komisija pieprasīja dalībvalstīm līdz 
2014.–2020. gada plānošanas perioda sākumam izpildīt īpašu ex ante nosacījumu. 
Īstenotās darbības šā nosacījuma izpildei ietvēra pasākumus ar mērķi nodrošināt: 

a) minimālo prasību ieviešanu attiecībā uz ēku energoefektivitāti; 

b) ēku energoefektivitātes sertifikācijas sistēmu; 

c) stratēģisko plānošanu energoefektivitātes jomā; 

d) individuālu skaitītāju nodrošināšanu galapatērētājiem. 
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81 Izņemot Itāliju, visas apmeklētās dalībvalstis bija ieviesušas šos pasākumus kopš 
2014.–2020. gada plānošanas perioda sākuma. Itālija a) un b) apakšpunktā minētos 
pasākumus ieviesa 2017. gadā, proti, trīs gadus pēc 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda sākuma. 

82 Lai nodrošinātu darbības programmu orientāciju uz rezultātiem, ES izveidoja 
izpildes rezervi (tā atbilda 6 % no kohēzijas politikas finansējuma) un 2019. gada 
augustā piešķīra to prioritātēm, kuru īstenošanā bija sasniegti starpposma 
mērķrādītāji. Ja ir divi rādītāji, abiem jāsasniedz vismaz 85 % no to starpposma mērķa 
vērtības. Ja ir trīs (vai vairāk) rādītāji, diviem rādītājiem jāsasniedz vismaz 85 %, bet 
pārējiem — vismaz 75 % no starpposma mērķa vērtības. 

83 Kā minēts mūsu iepriekšējos ziņojumos41, šādas starpposma vērtības izsaka 
izdevumu un iznākumu rādītājos. Piecās darbības programmās, ko pārbaudījām, 
energoefektivitātes pasākumu starpposma mērķrādītāji bija izdevumi un 
mājsaimniecību ar augstāku energoefektivitātes klasi skaits.  

84 Izņemot Lietuvu, attiecībā uz pārējām valstīm Komisija lēmumu par izpildes 
rezerves piešķiršanu energoefektivitātes pasākumiem pieņēma, pamatojoties uz 
izdevumiem vai iznākumu rādītājiem, nevis uz dzīvojamo ēku enerģijas ietaupījumu vai 
ieguldījumu izmaksu lietderību. 

85 Rādītāji “Mājsaimniecību ar paaugstinātu energopatēriņa klasi skaits” un 
“Attiecināmo izdevumu kopējā summa”, ko Īrija paziņoja Komisijai, nav ticami. Pēc 
mūsu revīzijas un Komisijas paustajiem apsvērumiem Īrijas iestādes ziņoja, ka 52 % 
mājsaimniecību, kas tika renovētas, īstenojot 2017. gada programmu “Labāka enerģija 
— siltāki mājokļi”, energoefektivitātes rādītāji neuzlabojās. Īrijas iestādes patlaban 
pārskata 2014., 2015., 2016. un 2018. gadā īstenotos mājsaimniecību renovācijas 
projektus, lai noteiktu, kādai daļai no mājsaimniecībām energoefektivitātes klase 
nepaaugstinājās. 

                                                      
41 Īpašais ziņojums Nr. 15/2017 

(https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=43 174), Atzinums Nr. 6/2018 
(https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=47 745), informatīvais apskats 
“Rezultātu sasniegšana kohēzijas jomā” 
(https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=50 385). 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=43174
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=47745
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=50385
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86 Attiecībā uz Lietuvu Komisija, pamatojoties uz valsts sistēmas revīzijas ziņojumu, 
2019. gada augustā konstatēja būtiskus trūkumus saistībā ar visas uzraudzības sistēmas 
kvalitāti un uzticamību, kā arī nepilnības datos par kopīgiem un īpašiem rādītājiem. 
Taču minētie konstatējumi neattiecās uz energoefektivitātes pasākumiem. Tādēļ 
Komisija vēl nav piešķīrusi izpildes rezervi nevienam no Lietuvas darbības programmas 
pasākumiem. 
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Secinājumi un ieteikumi 
87 Mēs pārbaudījām piecas darbības programmas Bulgārijā, Čehijas Republikā, Īrijā, 
Itālijā (Apūlijā) un Lietuvā, kas aptuveni 2,9 miljardus EUR no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda un Kohēzijas fonda finansējuma piešķīruma novirzīja 
energoefektivitātes palielināšanai. Mēs vērtējām, vai šis finansējums tika izlietots 
lietderīgi un vai Komisija un dalībvalstis īstenoja ieteikumus, ko sniedzām mūsu īpašajā 
ziņojumā Nr. 21/2012 par sabiedrisko ēku energoefektivitāti. 

88 Tāpat kā mūsu iepriekšējā ziņojumā, mēs secinām, ka ES finansējuma izlietojums 
ēku energoefektivitātes palielināšanai nav balstīts uz izmaksu lietderības principu. Lai 
gan Komisija ir pilnveidojusi norādījumus, mēs konstatējām, ka joprojām pastāv 
trūkumi, it īpaši projektu atlasē. Finansētie ieguldījumi joprojām nav vērsti uz to, lai 
panāktu pēc iespējas lielāku enerģijas ietaupījumu attiecībā pret ieguldīto finansējumu. 
Tādas projektu atlases procedūras, kas lielākā mērā vērstas uz izmaksu lietderību, 
varētu nodrošināt lielāku enerģijas ietaupījumu uz katru ieguldīto euro. 

89 Tā kā šis finansējums tiek izlietots atbilstīgi dalītas pārvaldības principam, gan 
Komisija, gan arī dalībvalstis ir atbildīgas par finansējuma izmantošanu tādā veidā, lai 
panāktu pēc iespējas lielāku ietekmi. Taču Komisija uzskata, ka projektu atlase ir 
dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē. Ņemot vērā to, ka ES energoefektivitātes mērķi 
kļūst arvien vērienīgāki, bet finansējumam ir tendence samazināties, tā izlietojuma 
lietderības nodrošināšana ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš.  

90 Mēs konstatējām, ka vajadzības, ko dalībvalstis noteica valsts energoefektivitātes 
rīcības plānos, laika ierobežojumu dēļ nevarēja pienācīgi ņemt vērā, izstrādājot 2014.–
2020. gada darbības programmas. Attiecībā uz 2021.–2027. gada periodu dalībvalstīm 
līdz 2019. gada 31. decembrim bija jāiesniedz Komisijai nacionālie enerģētikas un 
klimata plāni un līdz 2020. gada 10. martam — nacionālās ilgtermiņa renovācijas 
stratēģijas. Šie stratēģiskie dokumenti ir jāiesniedz savlaicīgi, lai dalībvalstis tos varētu 
ņemt vērā, izstrādājot kohēzijas politikas programmas. 

91 Saistībā ar darbības programmu vajadzību novērtējumiem mēs konstatējām, ka 

o visās piecās pārbaudītajās darbības programmās bija atzīta vajadzība palielināt 
ēku fonda, it īpaši dzīvojamo ēku, energoefektivitāti, taču nebija noteikta 
iespējamā enerģijas ietaupījuma mērķvērtība un attiecīgās ieguldījumu vajadzības 
(sk. 23.–28. punktu); 
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o nevienā no piecām pārbaudītajām darbības programmām nebija raksturoti šķēršļi, 
kas kavē veikt ieguldījumus energoefektivitātē. Tomēr Lietuva un Čehijas 
Republika bija īstenojušas iniciatīvas, lai dažus no šķēršļiem likvidētu (sk. 29.–
32. punktu); 

o lai gan ieguldījumi energoefektivitātē nodrošina izmaksu ietaupījumu ēkas 
īpašniekam un/vai īrniekam un tātad arī ekonomisko pamatojumu atmaksājamu 
finanšu instrumentu izmantošanai, četrās no piecām pārbaudītajām darbības 
programmām kā vienīgais šo ieguldījumu finansēšanas risinājums joprojām tiek 
izmantotas dotācijas. Tikai Lietuva bija ieviesusi veiksmīgu ES finanšu instrumentu, 
kas nodrošināja aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, lai palīdzētu renovēt 
aptuveni 4000 daudzdzīvokļu ēku (sk. 33.–35. punktu); 

o Lai gan Komisija sniedza norādījumus veicināt pilnīgu renovāciju, piedāvājot 
augstāku atbalsta likmi vērienīgākiem renovācijas projektiem, trīs no piecām 
apmeklētajām dalībvalstīm nediferencēja atbalsta likmes un piešķīra dotācijas 
100 % apmērā neatkarīgi no plānotā enerģijas ietaupījuma, kas projektiem būtu 
jānodrošina. Lietuva un Čehijas Republika diferencēja atbalsta likmi, lai pēc 
iespējas palielinātu piesaistīto privātā sektora finansējumu (sk. 36.–42. punktu).  

1. ieteikums. Uzlabot ieguldījumu plānošanu un mērķu 
noteikšanu 

Pirms tādu programmu apstiprināšanas, kurās ierosināts izlietot kohēzijas politikas 
finansējumu energoefektivitātes palielināšanas pasākumu veikšanai, Komisijai 
jāizvērtē, vai šīs programmas: 

a) ir izstrādātas, balstoties uz darbībām, kas jāveic, lai ieviestu finanšu instrumentus 
vai tirgus mehānismus, piemēram, energoefektivitātes līgumus, un vai tās veicina 
ES finansēto dotāciju rentablu izmantošanu pilnīgas renovācijas projektiem, kuru 
īstenošanā tiek pārsniegtas minimālās energoefektivitātes prasības, ņemot vērā 
konkrētos tirgus nosacījumus; 

b) ir saskaņotas ar nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem un nacionālajām 
ilgtermiņa renovācijas stratēģijām;  

c) ietver noteiktu plānoto enerģijas ietaupījumu, kas jāpanāk, izmantojot 
ES finansējumu. 

Īstenošanas termiņš: pirms 2021.–2027. gada programmu apstiprināšanas. 
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92 Saistībā ar projektu atlasi mēs izdarījām turpmāk izklāstītos konstatējumus. 

o Visas piecas apmeklētās dalībvalstis bija izvirzījušas prasību, ka projektu pamatā 
jābūt energoauditam un ka ir jāiesniedz energoefektivitātes sertifikāts par 
situāciju pirms un pēc darbu veikšanas (sk. 45.–48. punktu). 

o Visas apmeklētās dalībvalstis, izņemot Īriju, pieprasīja sasniegt konkrētus projektu 
mērķus, nosakot minimālo ēku energoefektivitātes klasi, kas būtu jāsasniedz pēc 
darbu veikšanas, un/vai minimālo enerģijas ietaupījumu procentpunktos, kas būtu 
jāpanāk pēc projekta īstenošanas. Taču netika noteiktas vienas ietaupītās 
enerģijas vienības izmaksu maksimālās robežvērtības, un tādēļ projektiem bija 
pārāk lielas izmaksas attiecībā pret plānoto enerģijas ietaupījumu (sk. 49.–
58. punktu). 

o Izņemot Itāliju (Apūliju), mūsu apmeklētās dalībvalstis finansējumu projektiem 
piešķīra, pamatojoties uz rindas kārtības principu un īstenojot atklātas 
procedūras, kas liedz iespēju ņemt vērā projektu saistītās izmaksas un ieguvumus 
un arī neparedz par prioritāriem atzīt projektus, kuri var nodrošināt lielāko 
enerģijas ietaupījumu vai citus ieguvumus par zemākām izmaksām (sk. 59.–
64. punktu). 

2. ieteikums. Uzlabot projektu atlases procedūras 

Komisijai 2021.–2027. gada periodā jānodrošina, ka vadošās iestādes izpilda Finanšu 
regulas prasības attiecībā uz saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem, it 
īpaši izmantojot projektu atlases procedūras, kas paredz: 
— noteikt būtisku parametru (tādu kā ietaupāmās enerģijas daudzums, ēkas 

minimālā energoefektivitātes klase, kas jāsasniedz pēc projekta īstenošanas, neto 
pašreizējā vērtība, atmaksāšanās laiks, kā arī vienas ietaupītās enerģijas vienības 
izmaksas) minimālās un/vai maksimālās robežvērtības; 

— izvērtēt projektu saistītās izmaksas un ieguvumus un atlasīt tos projektus, kuri 
nodrošina lielāku enerģijas ietaupījumu un citus ieguvumus ar zemākām 
izmaksām. 

Īstenošanas termiņš: savlaicīgi pirms 2021.–2027. gada programmu apstiprināšanas. 
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93 Saistībā ar veikuma satvaru mēs izdarījām šādus konstatējumus: 

o nav rādītāja, ar ko mēra enerģijas ietaupījumu, kas panākts, veicot ieguldījumus 
dzīvojamās ēkās, tādēļ nav iespējams noteikt izmantotā ES budžeta devumu 
ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Nav arī rādītāja, ar ko mēra citus 
ieguvumus, kas būtu jānodrošina ar šiem ieguldījumiem (sk. 67.–76. punktu); 

o neviens no rādītājiem, ko izmanto mūsu apmeklētajās dalībvalstīs, nemēra ēkās 
veikto ieguldījumu izmaksu lietderību, jo Komisija savu uzraudzības sistēmu 
2014.–2020. gadam nebija izveidojusi tā, lai varētu iegūt informāciju par vienas 
ietaupītās enerģijas vienības izmaksām (sk. 77.–79. punktu); 

o visas vadošās iestādes, ko apmeklējām (izņemot Itāliju (Apūliju), savlaicīgi veica 
darbības, ko paredzēja ex ante nosacījums par ieguldījumiem energoefektivitātes 
palielināšanā. Taču izpildes rezerves piešķiršanas kritēriji nenodrošināja 
finansējuma izlietojuma orientāciju uz rezultātiem, jo Komisija šo rezervi piešķīra, 
pamatojoties uz izmaksām un iznākumu rādītājiem, nevis uz enerģijas ietaupījuma 
vai izmaksu lietderības kritērijiem (sk. 80.–86. punktu). 
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3. ieteikums. Stiprināt veikuma satvara orientāciju uz 
rezultātiem, lai labāk uzraudzītu progresu virzībā uz 
ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanu un lai uzlabotu 
pārskatatbildību 

Komisijai sniedzam šādus ieteikumus: 

a) sniegt informāciju gan par kopējiem izdevumiem, gan par enerģijas ietaupījumu 
vai citiem rezultātiem, ko nodrošina ieguldījumi; 

b) noteikt rādītājus ieguldījumu izmaksu lietderības uzraudzībai un 

c) izmantot šos rādītājus, pieņemot lēmumus par līdzekļu piešķiršanu 2021.–
2027. gada perioda vidusposma pārskatīšanas ietvaros. 

Īstenošanas termiņš: b) apakšpunktam — pirms 2021.–2027. gada programmu 
apstiprināšanas, a) un c) apakšpunktam — pēc visu 2021.–2027. gada programmu 
apstiprināšanas.  

 

Šo ziņojumu 2020. gada 30. martā Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Nikolaos Milionis.  

Revīzijas palātas vārdā – 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Priekšsēdētājs  
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Pielikums 
I pielikums. 2014.–2020. gada kohēzijas politikas finansējums 
ēku energoefektivitātes palielināšanai 

Dalībvalstis 
Budžets 

dzīvojamām 
ēkām 

Budžets 
sabiedriskām 

ēkām  

Budžets ēkām 
(kopā 

dzīvojamām 
un 

sabiedriskām 
ēkām) 

 Ēkām 
atvēlētā 
budžeta 

procentuālā 
daļa 

attiecībā 
pret kopējo 

kohēzijas 
politikas 
līdzekļu 
budžetu 

dalībvalstīs 

 Ēkām 
atvēlētā 
budžeta 

procentuālā 
daļa, kas 
izlietota 

līdz 
31.12.2018. 

Izdevumi par 
dzīvojamām 

ēkām līdz 
31.12.2018. 

AT 0 5 893 940 5 893 940 1 % 19 % 0 

BE 12 000 000 26 330 513 38 330 513 2 % 14 % 2 004 843 

BG 116 091 519 80 508 006 196 599 525 3 % 15 % 12 844 101 

CY 20 500 000 23 500 000 44 000 000 6 % 20 % 7 058 821 

CZ 373 969 708 617 437 463 991 407 171 5 % 21 % 90 193 054 

DE 0 892 832 893 892 832 893 5 % 9 % 0 

DK 0 0 0 0 % 0 % 0 

EE 174 636 461 1 863 044 176 499 505 5 % 46 % 80 542 195 

ES 557 157 926 1 028 280 396 1 585 438 322 5 % 7 % 80 505 722 

FI 1 996 928 12 011 720 14 008 648 1 % 19 % 571 466 

FR 454 230 674 257 357 785 711 588 459 5 % 22 % 126 810 646 

GR 248 138 321 307 639 356 555 777 677 3 % 8 % 26 600 287 

HR 90 000 000 181 810 805 271 810 805 3 % 23 % 42 350 578 

HU 250 323 411 902 749 679 1 153 073 090 5 % 27 % 65 880 774 

IE 84 500 000 0 84 500 000 8 % 27 % 22 653 118 

IT 41 534 286 1 053 215 228 1 094 749 514 3 % 10 % 1 793 395 

LT 336 171 919 160 392 880 496 564 799 7 % 46 % 208 021 084 

LU 1 203 638 2 407 277 3 610 915 9 % 39 % 636 990 

LV 150 000 000 182 545 246 332 545 246 8 % 6 % 6 587 902 

MT 5 088 170 4 866 946 9 955 116 1 % 33 % 2 400 000 

NL 9 652 206 20 164 314 29 816 520 3 % 33 % 800 000 

PL 750 703 882 1 502 887 179 2 253 591 061 3 % 23 % 68 664 689 

PT 143 626 068 442 916 876 586 542 944 3 % 3 % 10 061 529 

RO 444 330 119 741 840 094 1 186 170 213 5 % 9 % 81 954 405 

SE 13 637 164 12 561 834 26 198 998 2 % 6 % 908 540 

SI 6 600 000 142 360 000 148 960 000 5 % 26 % 1 016 859 

SK 111 388 554 474 886 480 586 275 034 4 % 34 % 111 338 723 
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Apvienotā 
Karaliste 161 251 913 75 302 550 236 554 463 2 % 14 % 6 710 616 

ES 28 dalībvalstis 4 558 732 867 9 154 562 505 13 713 295 372 4 % 18 % 1 058 910 337 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem.  
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Glosārijs 

Darbības programma (DP): tajā izklāstītas dalībvalsts vai reģiona prioritātes un 
konkrēti mērķi, kā arī tas, kā kohēzijas politikas finansējums (ES un valsts publiskais un 
privātais līdzfinansējums) tiks izlietots attiecīgajā periodā (pašlaik 2014.–2020. gadam) 
projektu finansēšanai. Šie projekti paredzēti, lai palīdzētu sasniegt noteiktu skaitu 
mērķu, kas konkretizēti darbības programmas prioritāro virzienu līmenī. Darbības 
programmu sagatavo dalībvalsts, un pirms jebkādu maksājumu veikšanas no 
ES budžeta to apstiprina Komisija. Attiecīgajā periodā grozījumus darbības programmās 
var veikt tikai tad, ja tam piekrīt abas puses. 

Energoaudits: standarta energoaudits ir visaptveroša ēkas vai iekārtas energosistēmu 
enerģijas patēriņa analīze. Tas ietver it īpaši enerģijas patēriņa atsauces rādītāju 
noteikšanu, iespējamā enerģijas ietaupījuma izvērtējumu, kā arī pareizi izvēlētu 
energotaupības pasākumu rentabilitātes pamatojumu. 

Energoefektivitāte: nozīmē mazāka enerģijas apjoma izmantošanu līdzvērtīga 
saimnieciskās darbības vai pakalpojumu līmeņa nodrošināšanai. Ieguldījumi 
energoefektivitātē nodrošina lielāku saimniecisko un sociālo atdevi nekā ieguldījumi 
energoapgādē. Energoefektivitāte palielina ekonomikas izaugsmes potenciālu, veicina 
uzņēmumu konkurētspēju, samazina mājsaimniecību patērētās enerģijas rēķinus un 
pazemina vajadzību pēc enerģijas importa, kā arī samazina CO2 emisijas un uzlabo gaisa 
kvalitāti. 

Energoefektivitātes līgumi: tāda līgumiska vienošanās starp energoefektivitātes 
palielināšanas pasākuma saņēmēju un sniedzēju, ko pārbauda un pārrauga visā līguma 
darbības laikā, ja ieguldījumus (darbu, piegādi vai pakalpojumu) minētajā pasākumā 
apmaksā attiecībā uz līgumā atrunātu energoefektivitātes palielinājuma līmeni vai citu 
energoefektivitātes kritēriju, piemēram, finanšu ietaupījumu, par kuru ir panākta 
vienošanās (Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES 2. panta 27. punkts); 

Energoefektivitātes pienākuma shēmas: tirgus instrumenti, kas definēti 
Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES 7. pantā un kas uzliek pienākumu 
atbildīgajām pusēm sasniegt kvantitatīvus enerģijas ietaupījuma mērķus attiecīgajā 
portfelī. Atbildīgās puses var būt enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumi, enerģijas 
vai transportā izmantojamā kurināmā sadales uzņēmumi. 

Ex ante nosacījumi: nosacījumi, kuri balstās uz Kopīgo noteikumu regulā (Regula (ES) 
Nr. 1303/2013) iepriekš noteiktiem izpildes kritērijiem un kurus uzskata par obligātiem 
priekšnosacījumiem ES kohēzijas politikas finansējuma efektīvai un lietderīgai 
izmantošanai. Sagatavojot darbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas 
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periodam, dalībvalstīm bija jānovērtē, vai šie nosacījumi ir izpildīti. Ja tie nebija izpildīti, 
vajadzēja sagatavot rīcības plānus, lai nodrošinātu nosacījumu izpildi līdz 2016. gada 
31. decembrim. 

Izmaksu ziņā lietderīgs ieguldījums: zemākā izmaksu alternatīva noteikta rezultātu 
līmeņa sasniegšanai vai augstākā rezultātu līmeņa alternatīva noteiktam izmaksu 
līmenim. Šo kritēriju var izmantot arī alternatīvu projektu salīdzināšanai un prioritāšu 
noteikšanai programmas ietvaros. (Kreith, F., Goswami, Y. D., Handbook of Energy 
Efficiency and Renewable Energy, Taylor & Francis, Boca Raton, ASV, 2007. g.). 
Lietderības princips, kurš skar labāko attiecību starp izlietotajiem resursiem, veiktajiem 
pasākumiem un sasniegtajiem mērķiem, ir prasība attiecībā uz ES budžeta izdevumiem 
(sk. Finanšu regulas 33. panta 1. punkta b) apakšpunktu). 

Izmaksu ziņā optimāla metodika ēku energoefektivitātes aprēķināšanai: metodika, 
kuras mērķis ir radīt tiesisko regulējumu, lai paaugstinātu dalībvalstu prasības attiecībā 
uz ēku energoefektivitātes minimālo līmeni nolūkā nodrošināt, ka tiek pieņemti visi 
ekonomiski izdevīgie pasākumi. 

Izpildes rezerve: to veido 6 % līdzekļu, kas atvēlēti ERAF un KF saistībā ar mērķi 
“Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”. Šie līdzekļi ir iekļauti programmās, taču tos 
galīgi piešķir vai pārdala atbilstīgi 2019. gadā veiktās darbības rezultātu izvērtēšanas 
secinājumiem. 

Kohēzijas politika: ES galvenā ieguldījumu politika, kuras mērķis ir mazināt reģionu un 
dalībvalstu ekonomiskās un sociālās atšķirības. Šī revīzija it īpaši attiecās uz diviem 
fondiem, un tie ir: 

a) Kohēzijas fonds (KF): ES fonds, kas izveidots, lai mazinātu ekonomiskās un sociālās 
atšķirības un veicināt ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā, finansējot investīcijas 
dalībvalstīs, kuru nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no 
ES vidējā līmeņa; 

b) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF): ES fonds, kura mērķis ir stiprināt 
ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā un izlīdzināt reģionālās atšķirības, 
sniedzot finansiālu atbalstu tādām prioritārām jomām kā inovācija un pētniecība, 
digitālā programma, mazie un vidējie uzņēmumi un mazoglekļa ekonomika, vide un 
ilgtspējīgs transports. 
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Partnerības nolīgumi (PN): šādus nolīgumus slēdz starp Eiropas Komisiju un katru 
dalībvalsti attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu. Tajos ir izklāstīti valsts 
iestāžu plāni par to, kā izmantot finansējumu no Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem (ESI fondi), un norādīti katras valsts stratēģiskie mērķi un investīciju 
prioritātes, tos sasaistot ar stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei vispārējiem mērķiem. Partnerības nolīgumus, apspriežoties ar Komisiju, 
sagatavo dalībvalstis, un Komisijai tie ir jāpieņem. 

Vadošā iestāde: valsts, reģionāla vai vietēja mēroga iestāde, kuru dalībvalsts iecēlusi 
darbības programmas pārvaldīšanai. Tās pienākumos ietilpst atlasīt finansējamos 
projektus, uzraudzīt to īstenošanu un ziņot Komisijai par sasniegtajiem rezultātiem. 

Valsts energoefektivitātes rīcības plāns (VERP): dalībvalstu līmeņa stratēģiskie 
instrumenti energoefektivitātes pasākumu plānošanai, koordinēšanai un īstenošanai 
visās nozarēs. Šajos plānos ir noteikti pienākumi, novērtētas vajadzības un paredzēts 
finansējums. Dalībvalstīm ir pienākums sagatavot un īstenot VERP, taču tiem nav tiešas 
saistības ar kohēzijas finansējumu. Nav juridiskas prasības vai pienākuma ziņot par 
enerģijas ietaupījumu, kas panākts, izmantojot ES finansējumu, kā arī nav pienākuma 
izmantot ES līdzekļus, lai finansētu VERP noteiktās darbības. 
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU 

“ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE: JOPROJĀM LIELĀKA VĒRĪBA JĀPIEVĒRŠ IZMAKSU 

LIETDERĪBAI” 

 

KOPSAVILKUMS 

I. Šis ziņojums par ēku energoefektivitāti 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir savlaicīgs, ņemot 

vērā 2021.–2027. gada kohēzijas politikas programmu sagatavošanas sākumu. Tai pašā laikā Komisija 

2019. gada decembrī jau ir iepazīstinājusi ar Eiropas zaļo kursu, kurā energoefektivitāte ir noteikta par 

prioritāti. 

Enerģijas ražošana un patēriņš rada 75 % ES siltumnīcefekta gāzu emisiju. Tāpēc enerģijas 

izmantošanas efektivitātes uzlabošana un enerģijas pieprasījuma samazināšana ir svarīgākie 

uzdevumi, kas jāizpilda, lai sasniegtu enerģētikas savienības vispārējos mērķus attiecībā uz tīru, 

drošu, cenas ziņā konkurētspējīgu enerģiju un, galvenais, lai sasniegtu mērķi līdz 2050. gadam 

dekarbonizēt ES ekonomiku, kā norādīts Eiropas zaļajā kursā. Svarīgs aspekts būs principa 

“energoefektivitāte pirmajā vietā” piemērošana visās jomās. 

Ja ēkās tiek patērēti 40 % enerģijas un radīti 36 % CO2 emisiju, ES klimata neitralitātes un 

energoefektivitātes mērķus varētu sasniegt vienīgi tad, ja tiktu būtiski paaugstināti pašlaik zemie ēku 

renovācijas rādītāji un palielināta pašreizējo ēku energoefektivitāte. Lai to panāktu, saskaņā ar Eiropas 

zaļo kursu tiek sākts ēku “renovācijas vilnis”. 

II. Izmaksu lietderības novērtējumos jāņem vērā ne tikai enerģijas ietaupījums ēkās, bet arī 

ieguldījums vairākos īstenoto intervences pasākumu politikas mērķos un to sniegtie ieguvumi, kas ir 

vairāk nekā tikai enerģijas ietaupījums, piemēram, ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz 

vidi. Attiecīgi kohēzijas politikas finansējums veicina gan ilgtermiņa energoefektivitātes mērķu 

sasniegšanu, gan ilgtermiņa risinājumus enerģētiskajai nabadzībai, tostarp ēku pilnīgu renovāciju. 

Tāpēc kohēzijas politikas ieguldījumiem energoefektivitātē papildus izmaksu lietderības apsvērumiem 

ir arī svarīgs sociālais mērķis likvidēt enerģētisko nabadzību. 

III. Kā norāda Revīzijas palāta, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas Reģionālās attīstības 

fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds (KF) kopā ar valsts publisko un privāto līdzfinansējumu nodrošina 

aptuveni 19 miljardus euro ieguldījumiem sabiedrisko un dzīvojamo ēku energoefektivitātē. Turklāt 

ieguldījumus energoefektivitātē atbalsta arī vairāki citi ES instrumenti, jo īpaši Eiropas Stratēģisko 

investīciju fonds (ESIF) un “Apvārsnis 2020”. 

VI. Komisija piekrīt, ka ir svarīgi pamatot kohēzijas politikas ieguldījumus ēku energoefektivitātē ar 

energoauditiem vai energoefektivitātes sertifikātiem. Tā uzskata, ka atlasīto projektu kvalitāte ir 

atkarīga ne tikai no atlases procedūras veida, bet arī no piemērotajiem atlases kritērijiem. Daudzos 

palīdzības veidos ir lietderīgāk noteikt kvalitātes robežvērtību un pieņemt visus projektus, kas tai 

atbilst, nekā izmantot tiešas pieteikumu salīdzināšanas metodi. 

VII. Komisija precizē, ka kohēzijas politikas finansējuma uzraudzības sistēma dod iespēju apkopot 

datus kopējiem rādītājiem. Pašreizējā regulējumā nav iekļauts kopējs rādītājs, ar ko mērītu ietaupītās 

enerģijas apjomu dzīvojamajās ēkās. Dažās programmās enerģijas ietaupījumu mēra ar īpašiem 

programmas rādītājiem, kurus nevar apkopot. Citus ieguvumus var izmērīt ar citiem kopējiem un 

īpašiem programmas rādītājiem. 

Kohēzijas politikai 2021.–2027. gadā Komisija ir ierosinājusi kopēju rezultātu rādītāju “Gada 

enerģijas galapatēriņš (tai skaitā: dzīvojamajās, privātajās nedzīvojamajās un publiskajās 

nedzīvojamajās ēkās)”. Tomēr Komisija uzsver, ka ERAF/KF ieguldījumu radītajā enerģijas 
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ietaupījumā nav ņemta vērā ne mijiedarbība, ne sistēmiskas izmaiņas, ne ārēji faktori (piemēram, 

laikapstākļi), kas varētu ar uzviju kompensēt pasākuma radītā ietaupījuma izmaksas. Šie faktori 

ietekmē absolūto primārās enerģijas patēriņa un enerģijas galapatēriņa apjomu, kurā ir izteikts ES 

energoefektivitātes mērķis. Tāpēc no metodoloģiskā viedokļa atsevišķu pasākumu radītos 

ietaupījumus nevar apkopot un salīdzināt ar ES energoefektivitātes mērķi. 

VIII. Komisija apsver nepieciešamību nodrošināt, ka ES budžeta līdzekļi tiek izlietoti taupīgi. ES 

pievienotā vērtība un veikums ir svarīgākie priekšnoteikumi projektu atlasē. Tā uzsver, ka tas būtu 

jāapsver plašākā kontekstā saistībā ar kohēzijas politikas mērķiem ekonomiskās, sociālās un 

teritoriālās kohēzijas jomā, kā arī vērienīgākiem ES politikas mērķiem un ka atbalsts būtu jānovirza 

projektiem, kurus nevar īstenot ar tirgus noteikumiem. 

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu par kohēzijas politikas fondiem 2021.–2027. gadam, atlasot 

darbības, vadošā iestāde nodrošina, ka atlasītajās darbībās ir vislabākā attiecība starp atbalsta apmēru, 

veiktajiem pasākumiem un mērķu sasniegšanu, tādējādi ņemot vērā izmaksu lietderības principu. 

Turklāt atlases kritēriji un procedūras nodrošina, ka prioritāte atlasāmajām darbībām tiek piešķirta tā, 

lai maksimāli palielinātu ES finansējuma ieguldījumu programmas mērķu sasniegšanā. 

IX. Komisija pieņem ieteikumu par ieguldījumu plānošanu un mērķu noteikšanu un daļēji pieņem 

ieteikumus par projektu atlases procedūrām un veikuma uzraudzības sistēmu. 

Komisija atsaucas uz savām atbildēm par šiem ieteikumiem.  

 

IEVADS 
 

04. Komisija ikvienā attiecīgā gadījumā veicinās principa “energoefektivitāte pirmajā vietā” 

piemērošanu un sniegs norādījumus šajā saistībā. Enerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana un 

enerģijas pieprasījuma samazināšana, jo īpaši ēkās, ir svarīgākie uzdevumi, kas jāizpilda, lai sasniegtu 

vispārējos enerģētikas savienības mērķus attiecībā uz tīru, drošu, cenas ziņā konkurētspējīgu enerģiju 

un, galvenais, ekonomikas ilgtermiņa dekarbonizāciju. 

 

Princips “energoefektivitāte pirmajā vietā” tika ieviests Regulā par enerģētikas savienības un rīcības 

klimata politikas jomā pārvaldību
1
. Tas nozīmē, ka enerģētikas plānošanā un politikā un lēmumos par 

ieguldījumiem maksimāli tiek ņemti vērā alternatīvi izmaksu ziņā efektīvi energoefektivitātes 

pasākumi, ar ko enerģijas pieprasījumu un energoapgādi padara efektīvāku, jo īpaši ar tādiem 

līdzekļiem kā izmaksu ziņā efektīvs enerģijas galapatēriņa ietaupījums, pieprasījuma reakcijas 

iniciatīvas un efektīvāka enerģijas pārveide, pārvade un sadale, kas vienlaikus joprojām nodrošina 

minēto lēmumu mērķu sasniegšanu. 

 

12. Valstu energoefektivitātes rīcības plāni (VERP) kopā ar ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijām ir 

galvenie stratēģiskie dokumenti par energoefektivitātes pasākumiem valsts līmenī. VERP nodrošina 

satvaru valsts energoefektivitātes stratēģiju izstrādei un aptver energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumus, lai sasniegtu valsts energoefektivitātes mērķus.  

 

13. VERP tiks aizstāti ar nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem (NEKP), lai sasniegtu ES 

energoefektivitātes mērķi 2030. gadam. NEKP ir nepieciešami saskaņā ar Pārvaldības regulu, un tie 

aptver piecas enerģētikas savienības dimensijas. 

 

APSVĒRUMI 

 

                                                      
1 Regula (ES) 2018/1999, 2. panta 18. punkts. 
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22. Komisija atsaucas uz savu atbildi par 24. un 25. punktu. 

 

24. Pirmo 2014. gada VERP izstrāde saskaņā ar 2012. gada Energoefektivitātes direktīvu notika 

vienlaikus ar to darbības programmu sagatavošanu, uz kurām attiecināma šī revīzija. Tāpēc VERP ne 

vienmēr bija pieejami darbības programmu izstrādes posmā. 

 

25. Kā noteikts Energoefektivitātes direktīvā, VERP ir iekļauts politikas pasākumu kopums, kas 

paredzēts, lai sasniegtu indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi, kuru noteikusi katra dalībvalsts. 

VERP ir plaši stratēģiski politikas dokumenti.    

 

VERP veikto analīzi dalībvalstis varētu izmantot kohēzijas politikas programmu sagatavošanai, lai 

apzinātu šķēršļus ieguldījumiem un noteiktu saskaņotu pieeju energoefektivitātes uzlabošanai valsts 

līmenī. Tomēr tie nav izstrādāti tā, lai varētu noteikt konkrētas darbības jomas vai izpildes 

mehānismus kohēzijas politikas fondu izmantošanai. 

 

27. Komisija uzskata, ka jaunajā darbības programmā “Apūlija 2014.–2020. gadā” ir izklāstīts atbalsta 

sabiedriskām ēkām, tostarp sociālajiem mājokļiem, pamatojums. Tajā ir novērtēti alternatīvi 

intervences pasākumi citās nozarēs (sabiedriskais apgaismojums) un izvēlētais pasākums ir atlasīts 

tamdēļ, ka tas vislabāk atbilst konstatētajām problēmām. 

 

Čehijas ieguldījumu stratēģijas pamatā bija valsts energoefektivitātes rīcības plāns. Kā norādīts 

atsevišķās programmās, lielākais iespējamais ietaupījums tika konstatēts dzīvojamo ēku nozarē 

(30,5 %), otrajā vietā bija ražošana un rūpniecība (24,5 %). Partnerības nolīgumā par galvenajiem 

ieguldījumu mērķiem energoefektivitātes jomā tika noteikti uzņēmēji, dzīvojamo ēku nozare un 

publiskais sektors. 

 

28. Komisija uzsver, ka partnerības nolīgumā būtu jāiekļauj atšķirību, attīstības vajadzību un 

iespējamās izaugsmes analīze, atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem un teritoriālajām problēmām, 

ņemot vērā valsts reformu programmu un attiecīgos konkrētai valstij adresētos ieteikumus. Darbības 

programmām jāatbilst partnerības nolīguma saturam. Sīkāka analīze sadalījumā pa konkrētām 

ieguldījumu jomām nav jāiekļauj pašā programmā. 

 

Kopēja atbilde par 29. un 30. punktu.  

 

Komisija apzinās būtiskos šķēršļus, kas kavē plašu renovācijas pasākumu īstenošanu, un tā strādāja un 

strādā, lai tos novērstu. Ēku renovācija energoefektivitātes palielināšanas nolūkā ir sarežģīts un grūts 

process, un daudzo šķēršļu, tirgus un regulējuma nepilnību novēršana atbilstoši subsidiaritātes un 

papildināmības principam ir viens no galvenajiem ES politikas un ES finansiālā atbalsta mērķiem ēku 

energoefektivitātes pasākumu jomā. 

 

Svarīgs tā piemērs ir iniciatīva “Vieds finansējums viedām ēkām”
2
, kurā ir konstatētas galvenās 

problēmas, kas ir saistītas ar vajadzību labāk izmantot publisko finansējumu, apvienot projektus un 

samazināt ieguldījumu riskus, un ierosināti risinājumi to novēršanai. Papildus tam ir ieviesti dažādi 

līdzekļi (energoefektivitātes risku samazināšanas platformas (DEEP) datubāze, parakstīšanas rīkkopa, 

konsultāciju centri, forumi par ilgtspējīgiem energoieguldījumiem (IEI) utt.), lai novērstu tieši šīs 

problēmas. 

 

                                                      
2  Pieņemta 2016. gada novembrī paketes “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” ietvaros, COM(2016) 860 final, 30.11.2016. 
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32. Komisija uzskata, ka galvenie energoefektivitātes ieguldījumu šķēršļi ir horizontāli un skar ne 

tikai ieguldījumus, ko līdzfinansē no kohēzijas politikas fondiem. Energoefektivitātes finanšu iestāžu 

grupas (EEFIG) 2015. gadā sagatavotais ziņojums sniedz skaidrus vēstījumus šajā saistībā. Tie tiek 

ņemti vērā attiecīgajos stratēģiskajos enerģētikas politikas dokumentos, un tos nav paredzēts sīki 

izklāstīt kohēzijas politikas programmās. 

 

33. Komisija piekrīt Revīzijas palātai, un tā turpinās palīdzēt dalībvalstīm šajā jomā izmantot finanšu 

instrumentus, arī tirgus mehānismiem atbilstošus, piemēram, energoefektivitātes palielināšanas 

līgumus, lai piesaistītu privātos ieguldījumus, kas nepieciešami ES mērķu sasniegšanai klimata jomā.  

 

Tomēr, lai gan renovācija noteikti rada finansiālu ietaupījumu labuma guvējiem, kā arī plašāku 

ieguvumu sabiedrībai, šajā jomā jāņem vērā arī tas, ka pašlaik renovācijas tirgus vēl atrodas attīstības 

stadijā, un daudzie tirgus šķēršļi, kas vēl aizvien kavē ēku renovāciju. 

 

Komisija uzskata, ka finanšu instrumentu izmantošanas pamatā vajadzētu būt konkrētajiem tirgus 

apstākļiem, kas pastāv dažādās dalībvalstīs un skar dažādu veidu projektus un mērķa grupas. Bieži 

vien ir nepieciešama kombinācija ar dotāciju komponentu, jo īpaši, lai stimulētu pamatīgāku 

renovāciju, palīdzētu izvērst inovatīvas tehnoloģijas vai risinātu sociālās problēmas, piemēram, 

enerģētisko nabadzību. 

 

35. Komisija piekrīt finanšu instrumentu nozīmīgumam šajā jomā un turpinās veicināt to izmantošanu 

nākamajā plānošanas periodā. 

 

Komisija norāda, ka Čehijas iestādes centās panākt energoefektivitāti dzīvojamo ēku nozarē, 

izmantojot finanšu instrumentus, tomēr 2018. gadā izsludinātajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 

tās nesaņēma nevienu piedāvājumu no iespējamiem finanšu starpniekiem.  

 

Komisija atsaucas arī uz savu atbildi par 33. punktu. 

 

40. Komisija atkārtoti uzsver, ka par projektu atlasi atbild vadošās iestādes, kuras nosaka atlases 

procedūras un kritērijus un piemēro tos, izskatot finansējuma pieteikumus. 

 

3. izcēlums. Darbības programmas, kas vērstas uz viegli īstenojamiem energoefektivitātes 

palielināšanas pasākumiem (“viegli noplūcamiem augļiem”) 

  

Pirmā rindkopa. Komisija saprot, ka programma “Labāka enerģija — siltāki mājokļi” nodrošina 

vairākus energoefektivitātes pasākumus mājsaimniecībām, kuras ir neaizsargātas pret enerģētisko 

nabadzību. Šīs programmas mērķi ir uzlabot riskam pakļauto mājsaimniecību energoefektivitāti un 

līdz ar to arī samazināt izdevumus par enerģiju. Citi sekundārie mērķi ir uzlabot veselību un labsajūtu, 

vienlaikus samazinot par enerģiju iztērēto neto ienākumu apjomu. 

 

Komisija atsaucas arī uz savu atbildi par 42. punktu. 

 

Otrā rindkopa. Komisija atsaucas uz savu atbildi par 40. punktu. 

 

42. Komisija piekrīt, ka vienkārši uzlabojumi var radīt “iesīkstes efektu” un ka vienkārši uzlabojumi 

ar ātru atmaksāšanās laiku parasti ir finansiāli dzīvotspējīgi, un tāpēc parasti tie būtu jāfinansē, 

izmantojot finanšu instrumentus vai bez jebkāda publiskā atbalsta.  

Tomēr, lai arī paredzams, ka ERAF un KF galvenokārt pievērsīsies ilgtermiņa risinājumiem, tostarp 

pilnīgai ēku renovācijai, kā norādīts arī pētījumā “Feasibility study to finance low-cost energy 
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efficiency measures in low-income households from EU funds”
3
, var tikt sniegts arī papildu atbalsts, 

lai īstenotu zemu izmaksu energoefektivitātes pasākumus mājsaimniecībās ar zemiem ienākumiem 

gadījumos, kad pastāv sociāla vajadzība. 

 

43. Komisija uzskata, ka izmaksu lietderība gan ir viens no noteicošajiem faktoriem, ko ņem vērā, 

pieņemot lēmumus par publiskā finansējuma izlietojumu, tomēr tā ir jāvērtē, ņemot vērā kohēzijas 

politikas mērķus saskaņā ar ES Finanšu regulu. Energoefektivitāte atbilst vienam no kohēzijas 

politikas programmu daudzajiem mērķiem. Kohēzijas politika ir integrēta politika, kuras mērķis ir 

ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija, un konkrēta darbība var veicināt vairāku mērķu 

sasniegšanu vai sniegt vairākus papildu ieguvumus arī attiecībā uz vērienīgākiem ES politikas 

mērķiem, ko nav tik viegli analizēt tikai no ekonomiskā viedokļa. Bieži vien tas notiek ar intervences 

pasākumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanai, ko var apvienot, piemēram, ar enerģētiskās 

nabadzības samazināšanu. 

 

Šādos gadījumos noteikts ieguldījums var būt ne tik lietderīgs izmaksu ziņā, bet cenas ziņā 

pieejamāks saņēmējam. Savukārt finansiāli dzīvotspējīgus ieguldījumus ar lielu enerģijas ietaupījumu 

uz katru ieguldīto euro varētu finansēt privātais tirgus bez publiskā atbalsta. 

 

44. Kopēja Komisijas atbilde par a), b) un c) punktu. 

 

2014. gadā publicēto un Revīzijas palātas citēto tehnisko norādījumu “Technical Guidance on 

Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding” mērķis ir palīdzēt 

kohēzijas politikas vadošajām iestādēm plānot un veikt ilgtspējīgus energoieguldījumus ēkās saskaņā 

ar darbības programmām. Tajos jo īpaši ir izklāstītas vairākas labas prakses pieejas un gadījumu 

izpētes piemēri. Tā kā tie ir norādījumi, tajos nav noteiktas normatīvās prasības. 

 

Tehniskie norādījumi ir ceļvedis, kā īstenot ēku renovācijas finansēšanas programmu 

energoefektivitātes palielināšanas nolūkā, izmantojot kohēzijas politikas finansējumu. Tās īstenošana 

ietver atlases kritēriju noteikšanu. Šajā saistībā norādījumos tiek ierosinātas vairākas prasības, 

piemēram, veikt sarežģītāku renovācijas projektu energoauditus. Tajos arī precizēts, ka prasības būtu 

jāpielāgo projekta lielumam un ka izmaksu lietderības novērtēšanai parasti tiek ieteikta neto 

pašreizējā vērtība (NPV), nevis vienkāršas atmaksāšanās laiks. 

 

Komisija atsaucas arī uz savu atbildi par 64. punktu. 

 

48. Savā atbildē uz Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 21/2012 Komisija skaidri uzsvēra, ka tā 

nevar pilnībā piekrist ieteikto rādītāju ieviešanai programmas līmenī, jo “ieteikto rādītāju 

salīdzināmību ierobežotu to atkarība no vairākiem faktoriem (piemēram, no elektroenerģijas / 

patēriņa preču cenām, klimatiskajiem apstākļiem), kas var tos padarīt maldinošus”.  

 

Patiešām, Komisija uzskata, ka ne vien tas radītu papildu birokrātiju un slogu iesaistītajiem 

saņēmējiem un iestādēm, bet arī ieguldījumi energoefektivitātē atšķiras pa projektiem un ir saistīti ar 

vairākiem faktoriem (ēkas stāvoklis, klimatiskie apstākļi, darbaspēka izmaksas, enerģijas izmaksas, 

materiālu izmaksas, lietošanas veids utt.), ko nevar standartizēt. Tādējādi jebkuru programmas līmenī 

ietaupītās enerģijas vienības izmaksu aplēšu izmantošana būtu ļoti ierobežota. 

 

                                                      
3  “Feasibility study to finance low-cost energy efficiency measures in low-income households from EU funds” (Priekšizpēte par zemu 

izmaksu energoefektivitātes pasākumu finansēšanu no ES fondiem mājsaimniecībās ar zemiem ienākumiem), galīgais ziņojums 

Enerģētikas ģenerāldirektorātam, 2016. gada augusts, 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures_-_final_report.pdf. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures_-_final_report.pdf
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51. Komisija atsaucas uz savu atbildi par 43. punktu. 

 

Kohēzijas politikas atbalstīto intervences pasākumu mērķis ir arī novērst tirgus nepilnības un veikt 

ieguldījumus projektos, kuri citādi netiktu atbalstīti. Konkrētāk, kohēzijas politikas ieguldījumi 

energoefektivitātē ir vērsti arī uz sociāliem mērķiem, piemēram, enerģētiskās nabadzības likvidēšanu, 

vai ilgtermiņa mērķiem klimata un enerģētikas jomā, kur tiek ieguldīts pilnīgā renovācijā, kas ir 

dārgāka un parasti ar ilgāku atmaksāšanās laiku. 

 

Tehniskajos norādījumos, kas minēti 44. punktā, ir ieteikts izmantot neto pašreizējo vērtību (NPV), jo 

pēc tās var izsekot projekta naudas plūsmu tā darbības termiņā. NPV ir piemērota projektiem, kuros 

tiek veikti lieli ieguldījumi. Vienkāršākiem projektiem var izmantot arī alternatīvas metodes 

(piemēram, ietaupītā enerģija attiecībā pret finansējumu vai atmaksāšanās periodu); tomēr, izmantojot 

šīs metodes, ir svarīgi norādīt laikposmu, par kuru tiek aprēķināts ietaupījums, jo īpaši pilnīgas 

renovācijas gadījumā. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka prioritāte tiek dota tikai vienkāršiem 

pasākumiem. 

 

Komisija atsaucas arī uz savu atbildi par 48. punktu. 

 

53. Komisija uzskata, ka vienkārši uzlabojumi ar ātru atmaksāšanās laiku parasti ir finansiāli 

dzīvotspējīgi un tāpēc tie parasti būtu jāfinansē, izmantojot finanšu instrumentus vai bez jebkāda 

publiska atbalsta. 

 

Paredzams, ka ERAF un KF galvenokārt pievērsīsies ilgtermiņa energoefektivitātes mērķu 

sasniegšanai un enerģētiskās nabadzības ilgtermiņa risinājumiem, tostarp pilnīgai ēku renovācijai. 

 

Komisija atsaucas arī uz savu atbildi par 51. punktu. 

 

Komisija uzskata, ka pastāv atšķirības starp energoefektivitātes risku samazināšanas platformas 

(DEEP) projektiem un ERAF un KF intervences pasākumiem, tāpēc arī atmaksāšanās periodi atšķiras. 

DEEP uzrāda ļoti lielas atšķirības pa pasākumu veidiem — tādu pasākumu kā apgaismojuma vai 

apkures katla nomaiņa atmaksāšanās periods ir īsāks, savukārt tādiem pasākumiem, kam bieži 

pievēršas ERAF un KF, piemēram, ēku siltināšanai un integrētai renovācijai, atmaksāšanās periodi ir 

attiecīgi 11 un 14 gadi. Turklāt ir jāņem vērā atšķirības starp dalībvalstīm, reģioniem un atsevišķām 

ēkām. Piemēram, vidējais DEEP integrētās renovācijas atmaksāšanās laiks Lietuvā ir 20,9 gadi. 

 

54. Komisija atsaucas uz savām atbildēm par 48. un 51. punktu. 

 

56. Programma ir paredzēta mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, kas pakļautas enerģētiskās 

nabadzības riskam, un tās mērķis ir arī samazināt mājsaimniecību tēriņus par enerģiju. 

 

57. Savā atbildē uz Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 21/2012 Komisija skaidri uzsvēra, ka tā 

nevar pilnībā piekrist ieteikumam. 

 

Komisija uzskata, ka ieguldījumi energoefektivitātē atšķiras pa projektiem un ir saistīti ar vairākiem 

faktoriem (ēkas stāvoklis, klimatiskie apstākļi, darbaspēka izmaksas, enerģijas izmaksas, materiālu 

izmaksas, lietošanas veids utt.), ko nevar standartizēt. Tāpēc Komisija nevar ES līmenī noteikt 

standarta ieguldījumu izmaksas uz vienu vienību vai standarta atmaksāšanās laiku. 

 

Kā norādīts atbildē par 53. punktu, integrētai vai pilnīgai renovācijai parasti ir lielas izmaksas, un tas 

ievērojami ietekmē vienības izmaksas un atmaksāšanās laiku. Maksimāli pieļaujamā vienkāršās 

atmaksāšanās laika ieviešana varētu kavēt pilnīgu renovāciju. 
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58. Turklāt norādījumos ir arī minēts, ka izmaksu lietderības novērtēšanai parasti tiek ieteikta neto 

pašreizējā vērtība (NPV), nevis vienkāršas atmaksāšanās laiks. 

 

60. Būtībā Lietuva paredz izmantot konkursa procedūru (un vairākus papildu prioritāšu atlases 

kritērijus, ieskaitot lietderību, vides jautājumus, augstāku enerģijas klasi), ja attiecīgajā uzaicinājumā 

iesniegt priekšlikumus atbilstīgajos pieteikumos pieprasītās ieguldījumu summas pārsniedz 

finansējuma summu, kas pieejama šim uzaicinājumam (kopš 2018. gada). Konkrētā finanšu 

instrumenta ar būtisku aizdevuma daļu gadījumā bija vajadzīgs laiks un pūles, lai izveidotu 

pietiekamu projektu plūsmu, tāpēc finanšu perioda sākumā konkursa procedūras nebija aktuālas.   

 

61. Komisija atsaucas uz savu atbildi par 40. punktu. 

 

Komisija uzskata, ka atlasīto projektu kvalitāte ir atkarīga ne tikai no atlases procedūras veida, bet arī 

no piemērotajiem atlases kritērijiem. Daudzos palīdzības veidos ir lietderīgāk noteikt kvalitātes 

robežvērtību un pieņemt visus projektus, kas tai atbilst, nekā izmantot tiešas pieteikumu 

salīdzināšanas metodi. 

 

Turklāt, ņemot vērā “labāka regulējuma” un vienkāršošanas centienus ES, ir jāatrod pareizais 

līdzsvars starp ieguldījumu izmaksu lietderību un visas procedūras un finansējuma pārvaldības 

izmaksu lietderību, it īpaši, ja tas ietekmē līdzekļu saņēmējus. 

 

Komisija atsaucas arī uz savām atbildēm uz Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 21/2018 “ERAF un 

ESF projektu atlase un uzraudzība 2014.–2020. gada periodā joprojām vērsta galvenokārt uz 

tiešajiem rezultātiem”. 

 

62. Skatīt Komisijas atbildi par 60. punktu.  

 

63. Savā atbildē uz Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 21/2012 Komisija skaidri uzsvēra, ka tā 

nevar pilnībā piekrist ieteikumam. Komisija arī atsaucas uz savu atbildi par 43. un 57. punktu. 

 

64. Norādījumos paskaidrots, ka atlases kritēriju pamatā var būt četras galvenās kategorijas, no kurām 

viena ir izmaksu lietderība, un uzsvērts, ka, atlasot projektus, būtu jāņem vērā arī citi ieguvumi. 

Attiecībā uz izmaksu lietderību tajos paskaidrots, ka to var noteikt dažādos veidos, un ir noteiktas 

dažādu pieeju priekšrocības un ierobežojumi, secinot, ka izmaksu lietderības novērtēšanai parasti tiek 

ieteikta neto pašreizējā vērtība (NPV). 

 

65. Komisija precizē, ka ES Finanšu regulā ir prasība noteikt mērķus visām darbības jomām, uz 

kurām attiecas budžets, un uzraudzīt šo mērķu sasniegšanu, izmantojot snieguma rādītājus. Saskaņā ar 

šo noteikumu kohēzijas politikas tiesiskajā regulējumā ir prasība, ka programmām ir jānosaka 

iznākumu un rezultātu rādītāji. Iznākumu rādītāji mēra programmu sasniegumus, savukārt rezultātu 

rādītāji mēra izmaiņas sabiedrībā kopumā. Iznākumu un rezultātu rādītāji nav attiecināmi uz izmaksu 

lietderību. 

 

66. a) Komisija arī paskaidro, ka Eiropas strukturālo un investīciju fondu, tostarp ERAF un KF, 

orientācijas uz rezultātu pamatā ir trīs pīlāri: 

 skaidri formulēti konkrēti programmu mērķi ar skaidru intervences loģiku (programmu 

orientācija uz rezultātu) un rezultātu rādītājiem ar definīcijām un izmērāmiem mērķiem; 

 ex ante nosacījumu ieviešana, lai nodrošinātu to, ka ir spēkā nepieciešamie priekšnoteikumi 

efektīvai un lietderīgai ES atbalsta izmantošanai; 

 skaidru un izmērāmu starpposma mērķu un galamērķu noteikšana, lai nodrošinātu progresu 

atbilstīgi plānotajam (veikuma satvars). 
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Darbības programmu veikuma satvarā neietver mērķus, bet tikai rādītājus (ar starpposma mērķiem un 

galamērķiem). Turklāt veikuma satvarā ir iekļauta vienīgi visa darbības programmu rādītāju kopuma 

apakškopa
4
, tāpēc tas ne vienmēr ietver energoefektivitātes rādītājus. 

 

Tiesiskajā regulējumā ir uzsvērts, ka veikuma satvara rādītāju starpposma mērķiem un galamērķiem 

vajadzētu būt “reāliem, sasniedzamiem, atbilstošiem un jāsniedz būtiska informācija par prioritātes 

īstenošanas norisi”, kā arī jābūt “pārbaudāmiem, un tie nedrīkst uzlikt nesamērīgu administratīvo 

slogu”. 

 

b) Komisija uzsver, ka nav tādas prasības, ka rādītājiem būtu galvenokārt jāsniedz informācija par 

ietaupītās enerģijas apjomu. Rādītājiem būtu jāsniedz informācija par atbilstošiem darbību 

iznākumiem. Pašreizējā uzraudzības sistēma dod iespēju apkopot datus par kopējiem rādītājiem. 

Regula ļauj izmantot programmas īpašos rādītājus, kurus to veida dēļ nav iespējams apkopot. 

 

67. Darbības programmā “Apūlija 2014.–2020. gadā” viens no iznākuma rādītājiem ir kopējais 

rādītājs CO32 “Energoefektivitāte: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās 

ēkās”, kas noteikts 4.c ieguldījumu prioritātei, kura ir saistīta ar energoefektivitāti sabiedriskajās ēkās 

un mājokļu nozarē. 2023. gada mērķis ir samazinājums par 12 miljoniem kWh gadā. 

71. Lai arī tiesiskajā regulējumā nav iekļauts kopējs rādītājs, ar kuru mēra ietaupītās enerģijas apjomu 

dzīvojamajās ēkās, dažās programmās enerģijas ietaupījumu mēra ar īpašiem programmas rādītājiem. 

Tomēr, tā kā šie rādītāji ir saistīti tieši ar konkrēto programmu, to vērtības nevar apkopot ES līmenī 

(atšķirīgas definīcijas un mērvienības dažādās dalībvalstīs).  

Piešķīrums 4,6 miljardu euro apmērā nav paredzēts vienīgi ieguldījumiem dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes palielināšanā, bet ietver arī demonstrējumu projektus un atbalsta pasākumus. 

Komisija arī uzsver, ka ERAF/KF ieguldījumu radītajā enerģijas ietaupījumā nav ņemta vērā ne 

mijiedarbība, ne sistēmiskas izmaiņas, ne ārēji faktori (piemēram, laikapstākļi), kas varētu ar uzviju 

kompensēt pasākuma radītā ietaupījuma izmaksas. Tāpēc no metodoloģiskā viedokļa atsevišķu 

pasākumu radītos ietaupījumus nevar apkopot un salīdzināt ar ES vai valstu energoefektivitātes 

mērķiem. 

 

75. Komisija atsaucas uz savām atbildēm par 65. un 67. punktu. 

 

76. Saskaņā ar tiesisko regulējumu rezultātu rādītājiem būtu jāatbilst konkrētajam prioritārā virziena 

mērķim un tie mēra to, ko paredzēts mainīt ar darbības programmas intervences pasākumiem. Papildu 

ieguvumi nav jāizsaka ar rezultātu rādītājiem. 

 

77. Komisija atsaucas uz savām atbildēm par 65. un 67. punktu.  

 

Izpildes rezerves piešķiršanu regulē Kopīgo noteikumu regulas 22. panta 3. punkts, un tās pamatā ir 

vienīgi veikuma satvara vajadzībām atlasīto rādītāju starpposma mērķu sasniegšana. 

 

78. Komisija atsaucas uz savām atbildēm par 48. un 57. punktu. 

Komisija atgādina, ka uzraudzības sistēma, kas izstrādāta kohēzijas politikas vajadzībām, ir noteikta 

tiesiskajā regulējumā. Komisija uzskata, ka šī sistēma nodrošina informāciju par kohēzijas politikas 

intervences pasākumu mērķiem, kas ir Līgumā noteiktie kohēzijas politikas mērķi un tiesiskajā 

                                                      
4 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 215/2014, 5. panta 1. punkts. 
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regulējumā noteiktie tematiskie mērķi kohēzijas politikas fondiem. Saskaņā ar ES Finanšu regulu 

pareiza finanšu pārvaldība nozīmē budžeta izpildi saskaņā ar saimnieciskuma, lietderības un 

efektivitātes principiem. Šajā saistībā izmaksu lietderība ir būtiska, tomēr tā pati par sevi nav mērķis, 

kas būtu jāiekļauj uzraudzības sistēmā. 

 

79. Komisija uzskata, ka, lai iegūtu labāku priekšstatu par vidējām izmaksām uz vienu 

mājsaimniecību, būtu jāizskata atsevišķas programmas un jāizmanto arī novērtējumi; faktiski visi 

aprēķini, kas saistīti ar ietaupītās enerģijas izmaksām, būtu jāveic konkrēta projekta līmenī. 

 

Komisija atsaucas arī uz savu atbildi par 71. punktu. 

 

83. Komisija uzskata, ka rezultātu rādītāji var nebūt derīgi veikuma satvaram, ņemot vērā laiku, kad 

var sasniegt rezultātus (pēc plānošanas perioda), un — atkarībā no rādītāja veida — vajadzību veikt 

novērtējumu, lai atdalītu politikas ietekmi no to faktoru ietekmes, kas nav saistīti ar programmu. 

 

84. Komisija atsaucas uz savu atbildi par 77. punktu. 

 

85. Komisija vairākās sanāksmēs ar attiecīgajām iestādēm un rakstveida apsvērumos par 2017. un 

2018. gada īstenošanas ziņojumiem ir atkārtoti vērsusi Īrijas uzmanību uz jautājumu par to datu 

ticamību, kas paziņoti saistībā ar iznākuma rādītāju “Mājsaimniecību ar paaugstinātu energopatēriņa 

klasi skaits”. Īrijas iestādes pārskata projektus, lai ziņotu ticamu attiecīgā rādītāja vērtību. Pārskatot 

veikuma satvaru, neradās nekādi jautājumi par Komisijai paziņoto attiecināmo izdevumu kopsummas 

ticamību. 

 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

 

88. Komisija uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, ka ES budžeta līdzekļi tiek izlietoti taupīgi — ES 

pievienotā vērtība un veikums ir svarīgākie priekšnoteikumi projektu atlasē. 

 

Komisija atkārtoti uzsver, ka, lai gan izdevumu izmaksu lietderība noteikti ir svarīgs elements, tā ir 

jāapsver plašākā kontekstā saistībā ar kohēzijas politikas mērķiem ekonomiskās, sociālās un 

teritoriālās kohēzijas jomā, kā arī plašākiem ES politikas mērķiem. 

 

Saskaņā ar kohēzijas politikas tiesisko regulējumu galvenā uzmanība tiek pievērsta mērķu 

sasniegšanai. Komisija uzskata, ka ES atbalsts būtu jānovirza projektiem, kas dod ievērojamu 

ieguldījumu noteikto politikas mērķu sasniegšanā.  

 

Atbalsts būtu jānovirza arī projektiem, kuriem patiešām ir nepieciešams atbalsts un kurus nevar 

īstenot ar tirgus noteikumiem. Turklāt Komisija uzskata, ka vienkārši uzlabojumi, kas rada lielu 

enerģijas ietaupījumu uz vienu ieguldīto euro, parasti ir finansiāli dzīvotspējīgi un tāpēc parasti tie 

būtu jāfinansē privātajam tirgum bez jebkāda publiska atbalsta. 

 

Tāpēc Komisija uzskata, ka izmaksu lietderības novērtējumos jāņem vērā ne tikai iespējamais 

enerģijas ietaupījums ēkās vidējā termiņā un ilgtermiņā, bet arī ieguldījums vairāku īstenotajiem 

intervences pasākumiem izvirzīto politikas mērķu sasniegšanā un dažādie ieguvumi, kas nav saistīti ar 

enerģijas ietaupījumu. Tādējādi, atlasot projektus, būtu jāņem vērā arī tādi ieguvumi kā ekonomiskā 

un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi. 

 

89. Patiešām, Komisija uzsver, ka saskaņā ar tiesisko regulējumu par projektu atlasi atbild dalībvalstu 

ieceltās vadošās iestādes, kuras nosaka atlases kritērijus un tos piemēro, izskatot finansējuma 

pieteikumus. 
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Komisija atsaucas arī uz savu atbildi par 88. punktu. 

 

91. Pirmais ievilkums. Komisija uzsver, ka 2014.–2020. gada partnerības nolīgumā būtu jāiekļauj 

atšķirību, attīstības vajadzību un iespējamās izaugsmes analīze, atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem 

un teritoriālajām problēmām, ņemot vērā valsts reformu programmu un attiecīgos konkrētai valstij 

adresētos ieteikumus. Darbības programmām jāatbilst partnerības nolīguma saturam. Sīkāka analīze 

sadalījumā pa konkrētām ieguldījumu jomām nav jāiekļauj pašā programmā. 

 

Otrais ievilkums. Komisija uzskata, ka galvenie šķēršļi ieguldījumiem energoefektivitātē ir horizontāli 

un skar ne tikai ieguldījumus, ko līdzfinansē no kohēzijas politikas fondiem. Tie tiek ņemti vērā 

attiecīgajos stratēģiskajos enerģētikas politikas dokumentos, un tos nav paredzēts sīki izklāstīt 

kohēzijas politikas programmās. 

 

Trešais ievilkums. Komisija piekrīt Revīzijas palātai, un tā turpinās palīdzēt dalībvalstīm šajā jomā 

izmantot finanšu instrumentus, arī tirgus mehānismiem atbilstošus, piemēram, energoefektivitātes 

palielināšanas līgumus, lai piesaistītu privātos ieguldījumus, kas nepieciešami ES mērķu sasniegšanai 

klimata jomā.  

 

Lai gan renovācija noteikti rada finansiālu ietaupījumu labuma guvējiem, šajā jomā jāņem vērā arī tas, 

ka pašlaik renovācijas tirgus vēl atrodas attīstības stadijā, un daudzie tirgus šķēršļi, kas vēl aizvien 

kavē ēku renovāciju.  

 

Komisija uzskata, ka finanšu instrumentu izmantošanas pamatā vajadzētu būt konkrētajiem tirgus 

apstākļiem, kas pastāv dažādās dalībvalstīs un skar dažādu veidu projektus un mērķa grupas, saskaņā 

ar tiesiskajā regulējumā prasītā ex ante novērtējuma rezultātiem. Bieži vien ir nepieciešama 

kombinācija ar dotāciju komponentu, jo īpaši, lai stimulētu pamatīgāku renovāciju, palīdzētu izvērst 

inovatīvas tehnoloģijas vai risinātu sociālās problēmas.  

 

Komisija arī norāda, ka Čehijas iestādes centās panākt energoefektivitāti dzīvojamo ēku nozarē, 

izmantojot finanšu instrumentus, tomēr 2018. gadā izsludinātajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 

tās nesaņēma nevienu piedāvājumu no iespējamiem finanšu starpniekiem. 

 

Ceturtais ievilkums. Komisija atkārtoti uzsver, ka par projektu atlasi atbild vadošās iestādes, kuras 

nosaka atlases procedūras un kritērijus un piemēro tos, izskatot finansējuma pieteikumus. 

 

1. ieteikums. Uzlabot ieguldījumu plānošanu un mērķu noteikšanu. 

 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

 

Turklāt Komisija uzskata, ka dotācijas var izmantot daudzās situācijās, kad ar finanšu instrumentiem 

nepietiek. Tas ataino faktiskos tirgus apstākļus, piemēram, to, ka renovācijas tirgus vēl atrodas 

attīstības stadijā, šķēršļus, ar kuriem saskaras nozare, nepieciešamību atbalstīt inovatīvo tehnoloģiju 

izvēršanu vai risināt sociālās problēmas, piemēram, enerģētikas nabadzību. 

 

92. Otrais ievilkums. Komisija atkārtoti uzsver, ka tā uzskata, ka ieguldījumi energoefektivitātē 

atšķiras pa projektiem un ir saistīti ar vairākiem faktoriem (ēkas stāvoklis, klimatiskie apstākļi, 

darbaspēka izmaksas, enerģijas izmaksas, materiālu izmaksas, lietošanas veids utt.), ko nevar 

standartizēt. 
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Trešais ievilkums. Komisija atkārtoti uzsver, ka par projektu atlasi atbild vadošās iestādes, kuras 

nosaka atlases kritērijus un piemēro tos, izskatot finansējuma pieteikumus. 

 

Komisija uzskata, ka atlasīto projektu kvalitāte ir atkarīga ne tikai no atlases procedūras veida, bet arī 

no piemērotajiem atlases kritērijiem. Daudzos palīdzības veidos ir lietderīgāk noteikt kvalitātes 

robežvērtību un pieņemt visus projektus, kas tai atbilst, nekā izmantot tiešas pieteikumu 

salīdzināšanas metodi. 

 

Turklāt, ņemot vērā “labāka regulējuma” un vienkāršošanas centienus ES, ir jāatrod pareizais 

līdzsvars starp ieguldījumu izmaksu lietderību un visas procedūras un finansējuma pārvaldības 

izmaksu lietderību, it īpaši, ja tas ietekmē līdzekļu saņēmējus. 

 

Komisija atsaucas arī uz savām atbildēm uz Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 21/2018 “ERAF un 

ESF projektu atlase un uzraudzība 2014.–2020. gada periodā joprojām vērsta galvenokārt uz tiešajiem 

rezultātiem”. 

 

2. ieteikums. Uzlabot projektu atlases procedūras. 

 

Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam. 

 

Komisija atzīst nepieciešamību nodrošināt, ka ES budžeta līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar pareizas 

finanšu pārvaldības principiem. 

 

Tomēr dalītā pārvaldībā projektu atlase attiecas uz dalībvalstu vadošo iestāžu pilnvarām un 

pienākumiem. Komisija piedalās kā padomdevēja uzraudzības komitejās, kurās apstiprina projektu 

atlasē izmantoto metodiku un kritērijus. 

Attiecībā uz ieguldījumiem ēku energoefektivitātē vadošajām iestādēm jo īpaši ir jānosaka atlases 

kritēriji un procedūras, kas pielāgotas katra pasākuma mērķiem, ņemot vērā to, ka šādi ieguldījumi 

ēkās ir saistīti ar konkrētiem projektiem, nav standartizēti un ir atkarīgi no vairākiem faktoriem (ēkas 

stāvoklis, klimatiskie apstākļi, darbaspēka izmaksas, enerģijas izmaksas, materiālu izmaksas, 

izmantošanas veids utt.).  Neraugoties uz to, Komisija mudinās vadošās iestādes izmantot tādus 

atlases kritērijus un procedūras attiecībā uz ieguldījumiem ēku energoefektivitātē, kuri iekļauj dažus 

svarīgus parametrus, kas paredzēti, lai sasaistītu to ieguldījumus ēku energoefektivitātē ar mērķa vai 

sasniegto enerģijas ietaupījumu. Tomēr Komisija nevar prasīt vadošajām iestādēm izmantot īpašu 

metodiku projektu atlasei. 

Turklāt Komisija uzskata, ka īpašās prasības un procedūras, kuras noteiktas šā ieteikuma 1. un 

2. ievilkumā, ne vienmēr ir piemērotas izvirzītajiem politikas mērķiem attiecībā uz ES finansējuma 

izmantošanu ieguldījumiem ēku energoefektivitātē. Dažos gadījumos ierosinātie parametri varētu 

atturēt no pilnīgas renovācijas. Tas varētu notikt, piemēram, ieviešot maksimālo pieņemamo 

atmaksāšanās laiku. 

 
Komisija atzīmē, ka saskaņā ar tās priekšlikumu par kohēzijas politikas fondiem 2021.–2027. gadam, 

atlasot darbības, vadošā iestāde nodrošina, ka atlasītajās darbībās ir vislabākā attiecība starp atbalsta 

apmēru, veiktajiem pasākumiem un mērķu sasniegšanu. Atlases kritērijos un procedūrās prioritāte 

būtu jāpiešķir arī darbībām, kas maksimāli palielina ES finansējuma ieguldījumu programmas mērķu 

sasniegšanā
5
. Šo noteikumu mērķis ir novērst tādu projektu atlasi, kuru devums programmas mērķu 

sasniegšanā ir neliels. Komisija arī atzīmē, ka ir jāievēro Direktīvas par ēku energoefektivitāti 

                                                      
5
 COM(2018) 375 final, 29.5.2018., skatīt jo īpaši 67. pantu. 
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noteikumi, tostarp jaunā prasība dalībvalstīm sasaistīt savus finanšu pasākumus energoefektivitātes 

uzlabošanai ēku renovācijas jomā ar mērķa vai sasniegtu enerģijas ietaupījumu.  
 

93. Pirmais ievilkums. Tiesiskajā regulējumā katram fondam ir uzskaitīti kopēji iznākumu rādītāji, kas 

jāizmanto pēc vajadzības, t. i., ja ar rādītāju var atbilstoši izteikt atbalstītā ieguldījuma 

iznākumu/rezultātu. 

 

Kopējie rādītāji tika izstrādāti, lai apkopotu informāciju par dalībvalstīs bieži atbalstītām darbībām, 

taču kohēzijas politikas ieguldījumu dažādības dēļ šie rādītāji nevar atainot visus iznākumus. 

 

Turklāt tiek izmantoti programmas īpašie rādītāji, kas var labāk atainot konkrētos ieguldījumus. To 

specifiskuma dēļ tos nevar apkopot ES līmenī.  

 

Komisija atsaucas arī uz savu atbildi par 71. punktu.  

 

Otrais ievilkums. Tiesiskajā regulējumā ir paredzēts, ka programmās ir jānosaka iznākumu un 

rezultātu rādītāji katram prioritārajam virzienam. Iznākumu rādītāji mēra programmu sasniegumus, 

savukārt rezultātu rādītāji mēra izmaiņas sabiedrībā kopumā. Iznākumu un rezultātu rādītāji nav 

attiecināmi uz izmaksu lietderību. 

 

Trešais ievilkums. Izpildes rezerves piešķiršanu regulē Kopīgo noteikumu regulas 22. panta 3. punkts, 

un tās pamatā ir vienīgi veikuma satvara vajadzībām atlasīto rādītāju starpposma mērķu sasniegšana. 

 

3. ieteikums. Stiprināt veikuma satvara orientāciju uz rezultātiem, lai labāk uzraudzītu 

progresu virzībā uz ES mērķu sasniegšanu energoefektivitātes jomā un lai uzlabotu 

pārskatatbildību. 

 

Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam. 

 

Komisija varēs sniegt informāciju, kas pieprasīta ieteikuma a) daļā, pēc visu 2021.–2027. gada 

programmu apstiprināšanas. 

Komisija uzskata, ka izmaksu lietderība būtu jāanalizē, pamatojoties uz uzraudzības datiem par 

ieguldījumu un rezultātiem. Programmu līmenī rezultātus mēra, izmantojot gan kopējos, gan 

programmas īpašos rādītājus; tāpēc konkrētās programmas rezultātus nevar apkopot ES līmenī. 

Turklāt tie ne vienmēr ietver visus rezultātus. Tāpēc Komisija uzskata, ka izmaksu lietderības analīze 

ir iespējama tikai atsevišķu projektu līmenī. Šādas analīzes salīdzināmība starp dalībvalstīm būtu 

ierobežota, ņemot vērā konkrētā reģionā vai dalībvalstī veikto ieguldījumu dažādo tvērumu.   

 

Līdz ar to Komisija nevarēs izmantot šādus rādītājus, lai pieņemtu lēmumus saistībā ar katras 

programmas 2021.–2027. gada vidusposma pārskatīšanu. Jebkāda pārplānošana tiks veikta pēc 

dalībvalsts iniciatīvas, pamatojoties uz pārskatīšanas rezultātiem, un tajā cita starpā tiks ņemtas vērā 

jaunās problēmas, kas noteiktas attiecīgajos konkrētai valstij adresētajos ieteikumos, attiecīgā 

gadījumā progress nacionālā enerģētikas un klimata plāna īstenošanā, sociāli ekonomiskā situācija, 

attiecīgās novērtēšanas galvenie rezultāti un progress starpposma mērķu sasniegšanā. 

 

 

 

 



 

Revīzijas darba grupa 
ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas 
jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. 
ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka 
ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, 
attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un 
sabiedrības intereses. 

Šo lietderības revīziju veica ERP locekļa Nikolaos Milionis vadītā I apakšpalāta “Dabas 
resursu ilgtspējīga izmantošana”. Revīziju vadīja ERP loceklis João Figueiredo, un viņam 
palīdzēja atbildīgais vadītājs Michael Bain, darbuzdevuma vadītājs Lorenzo Pirelli, 
revidenti Aris Konstantinidis, Radostina Simeonova un Jolanta Žemailaitė. Lingvistisko 
atbalstu sniedza Miroslava Chakalova-Siddy un Richard Moore.  

 

No kreisās uz labo: Lorenzo Pirelli, João Figueiredo, Paula Betencourt, Aris 
Konstantinidis, Terje Teppan-Niesen un Michael Bain.



 

Laika skala 
 

 

Notikums Datums 

Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums 23.1.2019. 

Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai 
revidējamai vienībai) 16.12.2019. 

Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc revīzijas konstatējumu 
saskaņošanas procedūras 30.3.2020. 

Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālo atbilžu 
saņemšana visās valodās 20.4.2020 
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Mēs vērtējām, vai ES līdzfinansētie ieguldījumi ēku 
energoefektivitātes palielināšanā ir bijuši izmaksu ziņā lietderīgi, 
palīdzot Eiropas Savienībai sasniegt tās noteikto energotaupības 
mērķi 2020. gadam. Mēs secinājām, ka darbības programmu un 
projektu atlase nebija balstīta uz izmaksu lietderības principu. 
Dalībvalstis izvirzīja prasību atjaunot ēkas, lai panāktu minimālo 
enerģijas ietaupījumu un paaugstinātu ēku energoefektivitātes 
klasi, taču reizēm šie pasākumi radīja augstas izmaksas. Tā kā 
netika veikts projektu sniegto ieguvumu salīdzinošs novērtējums, 
kā arī nebija noteiktas izmaksu lietderības minimālās un/vai 
maksimālās robežvērtības, projekti, kuri nodrošināja lielāku 
enerģijas ietaupījumu vai citus ieguvumus ar zemākām izmaksām, 
netika atzīti par prioritāriem. Mēs ieteicām pilnveidot ieguldījumu 
plānošanu, atlasi un uzraudzību, lai uzlabotu finansējuma 
izlietojuma lietderību. 

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro 
daļu. 
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