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Ar šo Sadarbības memorandu Ekonomikas ministrija un zemāk parakstījušies
valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju, valsts kapitālsabiedrību
pārstāvji vienojas par kopīgu sadarbību enerģētikas, būvniecības un mājokļu
pieejamības ilgtspējīgas attīstības un energoefektivitātes mērķu sasniegšanu,
sekmējot Latvijas ekonomikas izaugsmi un ikviena tās iedzīvotāja labklājību.
Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu starp
Memoranda parakstītājiem.
Memoranda galvenais uzdevums - nodrošināt informācijas pieejamību par ēku
(dzīvojamo, publisko un ražošanas) atjaunošanas, pārbūves un
energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, tai skaitā:
- veicināt nozaru nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes iestāžu
savstarpējo sadarbību un izglītošanos;
- nodrošināt informācijas pieejamību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldīšanas jautājumos;
- nodrošināt informācijas pieejamību dzīvokļu īpašniekiem, uzņēmējiem
un ēku pārvaldniekiem par finansējuma avotiem, tai skaitā Eiropas
Savienības līdzfinansējumu, un energoefektivitātes projektu īstenošanas
iespējām;
- informēt par ēku atjaunošanas un pārbūves ieguvumiem;
- izglītot par labbūtības (mikroklimats, akustika, ventilācija u.c.) nozīmi
ēkās;
- izglītot par ilgtspējību ēku būvniecībā un uzturēšanā;
- informēt par inovācijām, viedajiem risinājumiem un digitalizāciju
būvniecībā un energoefektivitātē, veicināt to attīstību;
- informēt par iekārtām un atbalsta instrumentiem siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;
- informēt par vietējo energokopienu un atjaunojamo enerģijas resursu
energokopienu attīstīšanas iespējām;
- izglītot būvniecības procesa dalībniekus par kvalitatīviem ēku
atjaunošanas procesa nosacījumiem;

- informēt par prasībām būvizstrādājumiem un to iestrādes tehnoloģijām;
- veicināt kā privāto, tā publisko investīciju piesaisti energoefektivitātes
pasākumu īstenošanai gan dzīvojamās, gan publiskajās, gan ražošanas
ēkās;
- veicināt energoefektivitāti veicinošas nodokļu politikas izstrādāšanu.
Parakstot šo Memorandu, puses apņemas realizēt tajā iekļautos uzdevumus
savstarpējas koleģialitātes un izpratnes gaisotnē, respektējot viedokļu un
interešu dažādību, gādājot par Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības
perspektīvu un kopējo Eiropas Savienības energoefektivitātes mērķu
sasniegšanu, kā arī sekmējot paradumu maiņu, finanšu pratību un izpratni par
sakārtotas vides nozīmi.
Memorandam var pievienoties ikviena valsts pārvaldes iestāde, nevalstiskā
organizācija un valsts kapitālsabiedrība, kas atbalsta tā mērķus un pauž
gatavību iesaistīties to sasniegšanā, iesniedzot Ekonomikas ministrijai
pievienošanās vēstuli.

