Agnese Līckrastiņa
From:
Sent:
To:
Subject:

Līga Kurevska <liga.kurevska@sprk.gov.lv>
piektdiena, 16. sept.. 2022. gada 13:28
Agnese Līckrastiņa; ilga.jermacane@fm.gov.lv; Ilona Lulberga
RE: 22-TA-2705 MK 907.not. saskaņošana

Follow Up Flag:
Flag Status:

Follow up
Flagged

INFORMĀCIJAI: E-pasta vēstules sūtītājs ir ārējais adresāts.
Liels paldies par ļoti operatīvu atbildi.
Sākumā noslinkoju un izlasīju epstu, un uztvēru, ka noteikumi neattiecas, ja ārā ir vēsāks par 18 grādiem un ļoti
samulsu. Tagad saprotu, kā bija domāts. Atvainojos, ka uzreiz neatvēru arī pievienotos dokumentus.
Iebildumu precizējumam nav.
Veiksmi,
Līga Kurevska
____________________________________________________________________________________

M. +371 26148831

Šis e-pasts un tā pielikumi var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju un ir paredzēti tikai tā saņēmējam. Ja esat saņēmis šo epastu kļūdas dēļ, Jums nav tiesību izmantot, pārsūtīt vai kā citādi apstrādāt šajā e-pastā un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju.
Šādā gadījumā nekavējoties informējiet par to sūtītāju un neatgriezeniski izdzēsiet šo e-pastu ar tā pielikumiem!
Rūpējoties par drošību, turpinām ievērot piesardzības pasākumus un aicinām izvērtēt nepieciešamību tikties klātienē. Saziņai lūdzam izmantot
telefonu, e-pastu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus.

From: Agnese Līckrastiņa <Agnese.Lickrastina@em.gov.lv>
Sent: Friday, September 16, 2022 1:22 PM
To: Līga Kurevska <liga.kurevska@sprk.gov.lv>; ilga.jermacane@fm.gov.lv; Ilona Lulberga
<Ilona.Lulberga@tm.gov.lv>
Subject: RE: 22-TA-2705 MK 907.not. saskaņošana
Sveiki!
Uzdevums nāca no MP rezolūcijas

Lūdzu, sniegt priekšlikumus līdz 14.09., nepieciešamības gadījumā iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā
tiesību akta projektu, enerģijas patēriņa samazināšanai centralizētās apkures sistēmās, tostarp kā vienu no
pasākumiem izvērtējot apkures temperatūras samazināšanu.

Lai izpildītu rezolūciju, tika pieņemts lēmums šīs apkures sezonas laikā atļaut samazināt gaisa temperatūru telpās,
nosakot, ka tā nedrīkst būt virs 19 oC. Labklājības ministrija iebilda, ka daudzās mājās apkures sistēmas nav
saregulētas, un var gadīties, ka gala dzīvokļos temperatūra ir pārāk zema. Tāpēc noteikumu projekts tika papildināts
ar 26.punktu, kas nosaka, ka telpu gaisa temperatūru var nepazemināt, ja kādā no telpu grupām tā ir zemāka par 18
oC. Protams, ja mājas iedzīvotāji savstarpēji vienojās, tad var arī pazemināt.
Šie noteikumi iet komplektā ar grozījumiem 22-TA-2708 MK 906. not., kas paredz šīs apkures sezonas laikā atcelt
prasību minimālajai karstā ūdens temperatūrai izejā no siltummaiņa, vienlaicīgi saglabājot iespēju iedzīvotājiem
pašiem lemt un pastiprinot prasību legionellas infekcijas profilaksei.
Ja vēl kādi jautājumi, dodiet ziņu!
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Ar cieņu,
Agnese Līckrastiņa
Ekonomikas ministrijas
Enerģijas tirgus un infrastruktūras
departamenta
Vecākā eksperte
Tālr.: 67013029
E-pasts: Agnese.Lickrastina@em.gov.lv
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
www.em.gov.lv

From: Līga Kurevska <liga.kurevska@sprk.gov.lv>
Sent: Friday, September 16, 2022 1:10 PM
To: Agnese Līckrastiņa <Agnese.Lickrastina@em.gov.lv>; ilga.jermacane@fm.gov.lv; Ilona Lulberga
<Ilona.Lulberga@tm.gov.lv>
Subject: RE: 22-TA-2705 MK 907.not. saskaņošana

INFORMĀCIJAI: E-pasta vēstules sūtītājs ir ārējais adresāts.
Sveiciens,
Vai varu palūgt īsu skaidrojumu, kāds tagad ir mērķis normai?
Veiksmi,
Līga Kurevska
____________________________________________________________________________________

M. +371 26148831

Šis e-pasts un tā pielikumi var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju un ir paredzēti tikai tā saņēmējam. Ja esat saņēmis šo epastu kļūdas dēļ, Jums nav tiesību izmantot, pārsūtīt vai kā citādi apstrādāt šajā e-pastā un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju.
Šādā gadījumā nekavējoties informējiet par to sūtītāju un neatgriezeniski izdzēsiet šo e-pastu ar tā pielikumiem!
Rūpējoties par drošību, turpinām ievērot piesardzības pasākumus un aicinām izvērtēt nepieciešamību tikties klātienē. Saziņai lūdzam izmantot
telefonu, e-pastu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus.

From: Agnese Līckrastiņa <Agnese.Lickrastina@em.gov.lv>
Sent: Friday, September 16, 2022 12:55 PM
To: ilga.jermacane@fm.gov.lv; Līga Kurevska <liga.kurevska@sprk.gov.lv>; Ilona Lulberga
<Ilona.Lulberga@tm.gov.lv>
Subject: 22-TA-2705 MK 907.not. saskaņošana
Labdien!
Ņemot vērā, ka tiesību akts 22-TA-2705 “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907
"Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu”” ir papildināts ar jaunu punktu
(26.punkts), kas nosaka, ka telpu gaisa temperatūras samazinājumu var nepiemērot, ja gaisa temperatūra ir zemāka
par 18 oC, lūdzam sniegt savu saskaņojumu jaunajai redakcijai.
https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/legislation_case_documents/4bbfba01-b607-4904-940f-b41582dc9f00
Pievienoju anotāciju, noteikumu grozījumus, izziņu un noteikumu konsolidēto versiju.
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Būšu ļoti pateicīga, ja varēsiet noteikumu projektu izskatīt šīs dienas laikā.

Ar cieņu,
Agnese Līckrastiņa
Ekonomikas ministrijas
Enerģijas tirgus un infrastruktūras
departamenta
Vecākā eksperte
Tālr.: 67013029
E-pasts: Agnese.Lickrastina@em.gov.lv
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
www.em.gov.lv
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