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kWh/m2 gadā

Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš: cik ēka patērē siltumenerģiju uz vienu ēkas
apkurināmo kvadrātmetru gadā





Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013

Tālrunis: +371 67017500

E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv

Mājas lapa: www.lrvk.gov.lv

FB, Twitter: @VKontrole 21.02.2020., Rīga.

Ēku drošums: vai darām 

pietiekami?

Valsts kontroles revīzijas rezultāti
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Revīzijas fokusā
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▪ Ekspluatācijā pieņemtas ēkas un to

drošumam veicamās darbības

▪ Esošais likumu ietvars un tā darbība praksē

• Ekonomikas ministrija

• pašvaldības un to institūcijas
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Apmeklētās pašvaldības
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▪ Daugavpils un Valmieras pilsētas, Alojas,

Ērgļu, Gulbenes, Limbažu, Olaines, Saldus,

Tērvetes un Ventspils novadi
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Ko pārbaudījām?

▪ Nedzīvojamo ēku – skolu, kultūras namu

u.c. uzturēšana – vai atbilstoši labajai

praksei, lai nepieļautu apdraudējumu

▪ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju

pārvaldīšana – vai tiek veiktas darbības

mājas fiziskai saglabāšanai un

apdraudējuma novēršanai

▪ Drošuma kontrole – cik mērķtiecīga?
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Rezultāts

Normatīvajos aktos noteiktie 

pienākumi netiek izpildīti

5



LRVK.GOV.LV

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana
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Pašvaldībās konstatētais
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▪ Maksa daudzviet sedz vien administratīvās un

zālāja nopļaušanas izmaksas

• Daugavpils pilsēta – 0,15 eiro līdz 0,36 eiro par

kvadrātmetru

• Tērvetes novads – 0,08 eiro līdz 0,16 eiro par

kvadrātmetru

• Ventspils novads – 0,21 eiro par kvadrātmetru
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Pašvaldībās konstatētais
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«Nepārņemtās» mājas

▪ Mazāk kā 50 % māju ir

• veikta pilnvērtīga vizuālā apskate

• uzturēšanas darbu plāni

• tāmēs ietvertas remontdarbu plānos norādītās 
izmaksas

«Pārņemtās» mājas

▪ piedāvā atsakās
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Pašvaldībās konstatētais
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▪ No izlases veidā apskatītajām 82

daudzdzīvokļu mājām

• 51 jeb 62 % māju pastāv ar ugunsdrošības prasību

neievērošanu saistīti bojājumi

• 62 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās jeb 76 %

konstatēti arī tādi bojājumi kā jumta seguma

caurtece vai to neatbilstošs stāvoklis, mitri pamati

u.c.)
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Sekas
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▪ Veselības, dzīvības, mantas apdraudējums

(ugunsdrošības prasību neievērošana)

10 pašvaldības 2 gadi 38 ugunsgrēki

119 pašvaldības 2 gadi 279 ugunsgrēki
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Sekas

▪ Savlaicīgas uzturēšanas neveikšana izmaksā 

dārgāk

• nepieciešamas būtiskas investīcijas, lai novērstu 

neatbilstības – vidēji līdz pat 100 tūkst. eiro

• papildus zaudējumi «avāriju» dēļ

avāriju remontu izmaksas

lielāka apdrošināšanas prēmija

regresa prasības pret pārvaldniekiem
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Drošuma kontrole
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▪ Bez riskos balstītas pieejas un bez plāna

▪ Atzinumiem par ēkas drošību neseko rīcība
• no 97 atzinumiem īpašniekiem saistoši lēmumi nav

pieņemti 28 %

• nevienā lēmumu neizpildes gadījumā nav uzsākta
lēmuma piespiedu izpilde

• no 73 atzinumiem tikai vienā gadījumā pieņemts
lēmums administratīvā pārkāpuma lietvedības
ietvaros

• no 43 atzinumiem tikai 10 gadījumos piemērots
paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis
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Kādi ir iemesli?
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▪ Īpašnieku ieguldījumi ir nepietiekami

neizpratne un nevēlēšanās
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Kādi ir iemesli?
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▪ Īpašnieku ieguldījumi ir nepietiekami

līdzekļu trūkums

• vidējā neto darba samaksa 2018. gadā

636 eiro mēnesī sešās pašvaldībās

• 3 eiro par kvadrātmetru – vai iespējami?

•
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Kādi ir iemesli?
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▪ Īpašnieku ieguldījumi ir nepietiekami

atbalsta mehānismu nepieejamība

• pašvaldību līdzfinansējums tikai lielākajās

pašvaldībās

• valsts atbalsta programmas/tipveida risinājumi
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Kādi ir iemesli?

16

▪ pārvaldnieku nepietiekamā profesionalitāte

▪ būvvalžu kapacitāte, neatkarība un

metodiskās vadības trūkums
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Ko ieteicām darīt tālāk?
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Esošā rīcībpolitika ekspluatācijā pieņemtu ēku

drošuma jomā nestrādā, tāpēc nepieciešams

▪ apzināt problēmas un to 

cēloņus

▪ izstrādāt atbilstošus

risinājumus

▪ nodrošināt, ka risinājumu 

ietekmi var izmērīt
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Ko ieteicām darīt tālāk?

▪ Pašvaldībām un to būvvaldēm – organizēt

pārbaudes tur, kur pastāv lielākais

apdraudējums

▪ Pašvaldībām un to institūcijām, kas veic

pārvaldīšanu – noskaidrot, kādā stāvoklī ir to

pārvaldībā esošās ēkas, kādi līdzekļi to

sakārtošanai nepieciešami un vai vispār

ieguldījumi būtu lietderīgi
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Pievienotā vērtība
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▪ Informatīvie materiāli ēku īpašniekiem

▪ Pašnovērtējuma anketas pašvaldībām

• daudzdzīvokļu ēku pārvaldīšana

• nedzīvojamo ēku pārvaldīšana

• drošuma kontrole

• Semināri pašvaldībām Pašvaldību mācību

centrā



Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013

Tālrunis: +371 67017500

E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv

Mājas lapa: www.lrvk.gov.lv

FB, Twitter: @VKontrole 21.02.2020., Rīga.

Ēku drošums: vai darām 

pietiekami?

Valsts kontroles revīzijas rezultāti



Enerģētika

VPP-EM-EE-2018/1-0004
ENERGOEFEKTIVITĀTES RĪCĪBPOLITIKAS NOVĒRTĒJUMS UN ANALĪZE

Veicinošie un ierobežojošie faktori daudzdzīvokļu 
ēku atjaunošanā: 10 gadu analīze

Profesore Andra Blumberga

Profesors Gatis Bažbauers
21.02.2020.
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«Ēkas pašas nāk un prasa ieviest energoefektivitātes projektus»

(Oļegs Kukuts, «Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde», «Dienas Biznesa» seminārs 06.06.2019.



VPP-EM-EE-2018/1-0003

Kopš 2017.gada novembra vidus Mundigciems, Talsu novada Lībagu pagastā, ir “pirmais 
Latvijas ciems, kurā nosiltinātas visas daudzdzīvokļu mājas”

https://www.youtube.com/watch?v=120NJEgyoYk

https://www.youtube.com/watch?v=120NJEgyoYk
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Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods: “Lai iedzīvotāji paši uztaisītu energoauditu un 
tehniskos projektus? Nav iespējams.Tāpēc Līvānu novada dome lēma un ieguldīja līdzekļus gan 
energoaudita sagatavošanai, gan tehnisko projektu izstrādei piecām mājām. Un tāpat bija ļoti 
grūti panākt balsojumu no iedzīvotājiem.”

“Līvāni izvēlējušies ļoti grūtu ceļu,” saka domes priekšsēdētājs. Pirmkārt, tas, ka pašvaldība 
maksā, otrkārt, ka biedrības nav jāveido pašiem iedzīvotājiem. Izpildītājs, tas, kas ņems kredītu, 
uzraudzīs naudas plūsmu un uzņemsies atbildību, būs Līvānu novada uzņēmums – SIA “Līvānu 
siltums”.” Tātad procesu uzraudzīs un atbildību uzņemsies Līvānu novada pašvaldība. 

https://www.youtube.com/watch?v=5buWVV2f8xM

Vidusdaugavas TV:

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas programma 
Līvānos
28.10.2019.

https://www.youtube.com/watch?v=5buWVV2f8xM
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Attīstības līmeņa indekss un ERAF programmās siltināto ēku skaits 
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Kāpēc pārmaiņas nenotiek tik 
strauji kā vajadzētu?



Vēlme 
darīt

Darbība



Mājsaimniecības raksturojums

Ienākumi, izglītība, mājsaimniecības lielums



Mājsaimniecības raksturojums

Ārējie stimuli un ierobežojumi

Ienākumi, izglītība, mājsaimniecības lielums

Enerģijas cenas, mājokļa lielums, īpašnieka/īrnieka statuss, 
pieejamās tehnoloģijas, EE pasākumu sarežģītība un izmaksas



Mājsaimniecības 
raksturojums

Ārējie stimuli un 
ierobežojumi

Vērtības un uzskati

Ienākumi, izglītība, mājsaimniecības lielums

Enerģijas cenas, mājokļa lielums, īpašnieka/īrnieka statuss, 
pieejamās tehnoloģijas, EE pasākumu sarežģītība un izmaksas

Dabu piesārņot ir slikti



Mājsaimniecības 
raksturojums

Ārējie stimuli un 
ierobežojumi

Vērtības un 
uzskati

Attieksme un 
pārliecība

Ienākumi, izglītība, mājsaimniecības lielums

Enerģijas cenas, mājokļa lielums, īpašnieka/īrnieka statuss, 
pieejamās tehnoloģijas, EE pasākumu sarežģītība un izmaksas

Dabu piesārņot ir slikti

Latvijai ir jābūt emisiju neitrālai līdz 2050.gadam; Klimata 
izmaiņas neatgriezeniski ietekmē planētu, ekosistēmas un 

cilvēci



Mājsaimniecības 
raksturojums

Ārējie stimuli un 
ierobežojumi

Vērtības un uzskati

Attieksme un 
pārliecība

Zināšanas

Ienākumi, izglītība, mājsaimniecības lielums

Enerģijas cenas, mājokļa lielums, īpašnieka/īrnieka statuss, 
pieejamās tehnoloģijas, EE pasākumu sarežģītība un izmaksas

Dabu piesārņot ir slikti

Latvijai ir jābūt emisiju neitrālai līdz 2050.gadam; Klimata 
izmaiņas neatgriezeniski ietekmē planētu, ekosistēmas un 

cilvēci

Zināt, ka ūdens sildītājs ir lielākais enerģijas patērētājs; zināt kā 
siltināt bēniņus



Mājsaimniecības 
raksturojums

Ārējie stimuli un 
ierobežojumi

Vērtības un uzskati

Attieksme un 
pārliecība

Zināšanas

Uzmanība, 
apņemšanās

Ienākumi, izglītība, mājsaimniecības lielums

Enerģijas cenas, mājokļa lielums, īpašnieka/īrnieka statuss, 
pieejamās tehnoloģijas, EE pasākumu sarežģītība un izmaksas

Dabu piesārņot ir slikti

Latvijai ir jābūt emisiju neitrālai līdz 2050.gadam; Klimata 
izmaiņas neatgriezeniski ietekmē planētu, ekosistēmas un 

cilvēci

Zināt, ka ūdens sildītājs ir lielākais enerģijas patērētājs; zināt kā 
siltināt bēniņus

Atcerēties, ka jāizslēdz gaisma, izejot no telpas; atcerēties 
samazināt telpas temperatūru, ja neviena nav mājās



Mājsaimniecības 
raksturojums

Ārējie stimuli un 
ierobežojumi

Vērtības un uzskati

Attieksme un 
pārliecība

Zināšanas

Uzmanība, 
apņemšanās

DARBĪBA

Ienākumi, izglītība, mājsaimniecības lielums

Enerģijas cenas, mājokļa lielums, īpašnieka/īrnieka statuss, 
pieejamās tehnoloģijas, EE pasākumu sarežģītība un izmaksas

Dabu piesārņot ir slikti

Latvijai ir jābūt emisiju neitrālai līdz 2050.gadam; Klimata 
izmaiņas neatgriezeniski ietekmē planētu, ekosistēmas un 

cilvēci

Zināt, ka ūdens sildītājs ir lielākais enerģijas patērētājs; zināt kā 
siltināt bēniņus

Atcerēties, ka jāizslēdz gaisma, izejot no telpas; atcerēties 
samazināt telpas temperatūru, ja neviena nav mājās

Ēkas siltināšana, apkures katla nomaiņa, samazināt 
kondicioniera darbināšanu



Pie darbības nevar tikt, ja pastāv šķēršļi 
kādā no iepriekšējiem līmeņiem



Barjeras

Jo sarežģītāks ir risinājums (augstākas barjeras), 

jo mazāka iespēja, ka cilvēks veiks darbību



Barjeras dzīvojamo ēku siltināšanai Latvijā

Balsotāju sadalījums: 20-60-20

Neuzticēšanās kaimiņiem, valstij, pašvaldībai utt.

Sāpju slieksnis: 1 EUR/m2/mēn. papildus pie komunālajiem maksājumiem

Viss process ir ļoti sarežģīts un grūts

ES fondu līdzfinansējums ir nepastāvīgs

ES fondu negatīvā ietekme uz būvniecības cenām

Energoauditoru un projektētāju kvalitātes problēmas

Mērķis ir nevis EE, bet dzīves vides sakārtošana un ēkas atjaunošana

ESKO grūtības, jo nav reinvestīciju fonda un iedzīvotāju neuzticēšanās

Mājsaimniecības 
raksturojums

Ārējie stimuli un 
ierobežojumi

Vērtības un 
uzskati

Attieksme un 
pārliecība

Zināšanas

Uzmanība, 
apņemšanās

DARBĪBA

Nav intereses un izpratnes par indivīda ietekmi uz klimata pārmaiņu 
samazināšanu 
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Kā nojaukt barjeras?



Valsts noteikti 
ierobežojumi (likumi, 

sodi, nodokļi, 
normatīvi...) un 

atbalsts (subsīdijas ...)

Vietējās kopienas

Vērtību maiņa
Informācija un 

izglītošana
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Politikas instrumenti

• Nodokļi

• Obligāti mērķi

• Kvotas

• Normatīvi

• Subsīdijas

• Samazinātas 
procentu likmes

• Informācijas 
kampaņas ar 
īstermiņa un 
ilgtermiņa 
ietekmi

• Nodokļu atlaides

• Atviegloti 
administratīvie 
pasākumi



Pasākumu mijiedarbība ir nelineāra

• Tikai politikas pasākumu kombinācija var sasniegt vislabāko 
mērķi, jo tā darbojas nevis kā pasākumu summa, bet 
reizinājums

Finansējums x informācija
nevis Finansējums + informācija

100 EUR x 0 = 0
100 EUR + 0 = 100 EUR



Kāda rīcībpolitikas instrumenti būtu nepieciešami barjeru nojaukšanai 
dzīvojamo ēku siltināšanai Latvijā

Balsotāju sadalījums: 20-60-20

Neuzticēšanās kaimiņiem, valstij, pašvaldībai utt.

Sāpju slieksnis: 1 EUR/m2/mēn. papildus pie komunālajiem 
maksājumiem

Viss process ir ļoti sarežģīts un grūts

ES fondu līdzfinansējums ir nepastāvīgs

ES fondu negatīvā ietekme uz būvniecības cenām

Energoauditoru un projektētāju kvalitātes problēmas

Mērķis ir nevis EE, bet dzīves vides sakārtošana un ēkas 
atjaunošana

ESKO grūtības, jo nav reinvestīciju fonda un iedzīvotāju 
neuzticēšanāsMājsaimniecības 

raksturojums

Ārējie stimuli un 
ierobežojumi

Vērtības un 
uzskati

Attieksme un 
pārliecība

Zināšanas

Uzmanība, 
apņemšanās

DARBĪBA

Nav intereses un izpratnes indivīda ietekmi uz klimata 
pārmaiņu samazināšanu 

Mājas vecākais vai čempions, kas dzīvo ēkā un viņa 
atbalstīšana; «lakatiņradio»; vietējās sabiedrības 
spiediens; labās prakses piemēri

Precīzi orientēta informācijas kampaņa

Valsts atbalsta instrumenta atbalsta apjoms ir 
saistīts ar sāpju sliekšņa līmeni

Čempions; pašvaldību atbalsts; vienas pieturas 
aģentūra

Ilgtermiņa plānošana par ES fondu un citu 
finansējuma avotu vienmērīgu sadalījumu un 
pieejamību

Valsts pastiprina kontroli un veido vidi kvalitātes 
uzlabošanai

Valsts izveido ESKO reinvestīciju fondu

Izglītības sistēma

Zinātnes un pētniecības atbalsts
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Faktiskā rīcībpolitika daudzdzīvokļu 
ēku siltināšanā Latvijā
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Priekšnosacījumi, lai energoefektivitātes rīcībpolitika
būtu veiksmīga

Skaidru mērķu esamība 
un politikas pasākuma 

īstenotāja pilnvaras

Elastība -
spēja 

pielāgoties 
mainīgajiem 
apstākļiem 

un spēja 
samazināt 
iespējamos 
neveiksmes 

faktorus 
ieviešanas 

procesā

Nepārtrauktība - stabili 
un paredzami apstākļi

Ieinteresēto
pušu iesaiste 

politikas 
pasākumu 

izstrādē un 
ieviešanā
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Mērķi un īstenotāji
Skaidru mērķu esamība un politikas pasākuma īstenotāja pilnvaras
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Valsts energoefektivitātes mērķi ir skaidri, bet to sasniegšanas plāns ir tikai daļēji 
skaidrs

Valsts energoefektivitātes mērķis: Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2030: kumulatīvais enerģijas ietaupījums ir 20 000 GWh

Plānā paredzēts, ka daudzdzīvokļu ēku siltināšanai no 2023. gada būs pieejami ES 
struktūrfondu līdzekļi līdzīgā apjomā kā līdz šim

• Finansējuma apjoms ir ievērojami par maz, lai Latvija spētu sasniegt mērķus
• Cita rīcībpolitikas instrumenta par daudzdzīvokļu sektora energoefektivitāti nav

• Atkarības veidošanās no ES fondiem 
• ES fondi nenodrošina procesa nepārtrauktību

• EM veidojot politiku nav balstījusies uz pieredzes analīzi par ES fondu ietekmi uz 
būvniecības tirgu, ēku siltināšanas tempiem un to ietekmējošiem faktoriem

ĪSTERMIŅA RISINĀJUMI VIENMĒR VED UZ ILGTERMIŅA PROBLĒMĀM



VPP-EM-EE-2018/1-0003

Kā uzlabot to, ka nospraustie mērķi tiek  sasniegti?
Nepieciešams politikas stratēģiskais dokuments 10-15 gadu perspektīvai, kurā tiek analizēts:

• Kur iegūt finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu nepārtrauktu siltināšanas procesu valstī

• Kā iegūt mēroga ekonomiku (economy of scale), kas ilgtermiņā nodrošina izmaksu 
samazinājumu 

• Kā ieviešanas procesā iesaistīt dažādas industrijas, kuras ir ieinteresētas siltināšanas 
procesa virzībā

• Siltināšanas ietekme uz ekonomikas pievienotās vērtības pieaugumu dažādās nozarēs, 
piemēram, rūpnieciski ražoti standarta tehniskie risinājumi sienu siltināšanai, ventilācijai 
utt.

• būvniecības darbu kvalitātes uzlabošana
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Piemērs: rūpnieciski ražots ēku siltināšanas risinājums Igaunijā

K. Kuusk, P. Pihelo, T. Kalamees, Renovation of apartment buildings with prefabricated modular panels, E3S Web of Conferences 111, 02032 (2019)
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Piemērs: rūpnieciski ražots ēku siltināšanas risinājums Nīderlandē

https://www.taitem.com/wp-content/uploads/Energiesprong.pdf

https://www.taitem.com/wp-content/uploads/Energiesprong.pdf
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Piemērs: kur iegūt finanšu līdzekļus
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Elastība 
spēja pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un spēja samazināt iespējamos neveiksmes 
faktorus ieviešanas procesā
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Kvalitatīva un mērķtiecīga komunikācijas stratēģija kā 
viens no elastības rīkiem

LĪDZ ŠIM:

• «Dzīvo siltāk» lokāli semināri par ēku 
siltināšanu (nav mēroga, bieži notiek 
darba laikā utt.)

• «Altum» informācijas pasākumi

• Lielākie trūkumi: 
• nav ilgtermiņa komunikācijas 

stratēģijas, kas balstīta pētījumos
• Esošiem pasākumiem nav mēroga un 

tie sasniedz mazu daļu 
mērķauditorijas

• Pasākumiem nav vēstījumu, kas 
ilgtermiņā samazina vienu no 
būtiskākajām barjerām – apziņa, ka 
ēkas pieder dzīvokļu īpašniekiem un 
par to pašiem jāuzņemas atbildība

NEPIECIEŠAMS:

• Kvalitatīva un mērķtiecīga pētījumos 
balstīta ilgtermiņa komunikācijas 
stratēģija valsts mērogā ar mērķi 
nojaukt virkni barjeru

• Piemērs: CSDD komunikācijas 
pasākumi un kampaņas
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Infekcija

Pievienotā vērtība:

Papildus sakārtoja 
pagalmus



VPP-EM-EE-2018/1-0003

«Par Mungidciema pirmās mājas “Saulītes” atjaunošanu tās 
dzīvokļu īpašnieki vienojās jau 2010.gadā. Pēc projekta 

pabeigšanas tā iznākumu un ieguvumus novērtēja kaimiņi; 
rēķinu atšķirība bija iemesls rosināt nākamos.

Veidojās pozitīvs “pagalma efekts”».

Infekcijas piemēri ir visur Latvijā, piemēram, Valmiera Gaujas iela, Cēsis Saules iela, 
Mundigciems utt.

http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/pirmais-jaunas-energoefektivitates-programmas-objekts-nu-visas-ciema-daudzdzivoklu-ekas-nosiltinatas/

http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/pirmais-jaunas-energoefektivitates-programmas-objekts-nu-visas-ciema-daudzdzivoklu-ekas-nosiltinatas/
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Kāpēc citiem iet labāk nekā mums?

«Daudzdzīvokļu māju renovācija Latvijā atšķiras dažādu administratīvo teritoriju un pilsētu vidū.  
Projektu uzsākšanā svarīgākie ir vietēji faktori un iesaistīto pušu sadarbība. Energoefektivitātes 
programmas pārvalda valsts institūcijas, tāpēc pašvaldību loma ir individuāla.» 

Apsaimniekotājs

PašvaldībaIedzīvotāji

http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/pirmais-jaunas-energoefektivitates-programmas-objekts-nu-visas-ciema-daudzdzivoklu-ekas-nosiltinatas/

http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/pirmais-jaunas-energoefektivitates-programmas-objekts-nu-visas-ciema-daudzdzivoklu-ekas-nosiltinatas/
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Aiz katras siltinātas ēkas stāv mājas vecākais

• Apsaimniekotāju un ESKO pieredze rāda, ka ēkās iedzīvotāji sadalās 20-60-
20

• Apsaimniekotāju un ESKO pieredze rāda, ka viens no būtiskiem veiksmes 
faktoriem ir spēja atrast un motivēt «iekšējo» cilvēku no mājas, kas ir 
viedokļu līderis un kam uzticas pārējie dzīvokļu īpašnieki.

• Nepieciešams veikt detalizētāku analīzi par to:
• Kas ir šie cilvēki? Kas viņu raksturo?

• Kādi ir viņu rīcības motīvi?

• Kā motivēt tos, kam citi uzticas, bet nevēlas vadīt siltināšanas procesu?

• Kā palīdzēt mājas vecākajam pārliecināt tos, kas veido «60% grupu»?
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Turpmākā izpēte: SKDS veic daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieku aptauju 

Aptaujas mērķis: iegūt informāciju par Latvijas daudzdzīvokļu 
ēku dzīvokļu īpašnieku attieksmi pret ēku siltināšanu, t.sk.:

• Papildus maksa

• Apsaimniekotāja ietekme

• Iedzīvotāju savstarpējā uzticēšanās un sadarbība

• Līdera loma

• Būvdarbu kvalitāte

• Pievienotā vērtība

• Sociālais spiediens

• Attieksme pret vidi

• Ēkas tehniskais stāvoklis

• Ekonomiskais izdevīgums

• Vispārīgā attieksme pret ēku siltināšanu

Iegūtās atbildes tiks izmantotas sistēmdinamikas
modeļa veidošanā
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Nepārtrauktība
Stabili un paredzami apstākļi
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Secinājumi (1)

• Pastāv mīts, ka ēku siltināšanas temps ir atkarīgs tikai no iedzīvotāju ienākumiem

• Daudzdzīvokļu ēku sektors ir sarežģīta ekosistēma, kurā ir daudz iesaistīto pušu, kuras darbojas, 
balstoties uz racionāliem un iracionāliem apsvērumiem

• Latvijā rīcībpolitika par daudzdzīvokļu ēku siltināšanu netiek balstīta uz pētījumiem par 
pastāvošajām barjerām, kas traucē individuālus dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu par ēkas 
siltināšanu

• Līdz šim ir rīcībpolitikā izmantoti tikai 2 politikas instrumenti: ES finansējums un informācijas 
pasākumi

• ES fondu līdzfinansējums ir nepastāvīgs un ir radījis virkni ar nopietnām blaknēm: 
• atkarība no ES finansējuma
• līdzsvara trūkums starp būvniecības pieprasījumu un piedāvājumu, kas ir novedis pie liela cenu 

pieauguma un kvalitātes krituma un tas ir novedis pie tā, ka programmu nospraustie mērķi nav 
sasniegti

• Nav iespējams iegūt mēroga ekonomiku un attīstīt citas saistītās nozares, kas varētu radīt 
papildus pievienoto vērtību  
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Secinājumi (2)

• Informācijas pasākumi ir veikti, taču tie nav balstīti mērķgrupas analīzē un to vēstījums 
tikai daļēji ir apmierinājis mērķgrupas vajadzības un politikas mērķu sasniegšanu

• Esošajai un plānotajai rīcībpolitikai ir  skaidri mērķi, bet par politikas pasākumiem 
atbildīgā EM nespēj pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un samazināt iespējamos 
neveiksmes faktorus ieviešanas procesā, kā arī nespēj nodrošināt stabilus un 
paredzamus apstākļus, jo ieinteresēto pušu iesaiste politikas pasākumu izstrādē un 
ieviešanā ir formāla.

• Ieteikumi:
• Izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju 10-15 gadiem, balstoties uz dzīvokļu īpašnieku uzvedības 

analīzi un izveidot politiku, kas ir ilgtspējīga, elastīga, nepārtraukta un balstīta uz iesaistīto 
pušu piesaistīšanu.



Rīga, 21.02.2020.

Ģirts Beikmanis

LNPAA valdes priekšsēdētājs 
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Ventspils

Talsi

Jelgava

Tukums

Dobele

Bauska

Liepāja
Grobiņa

Daugavpils

Rēzekne

Kuldīga

Saldus

Ogre

Ludza

Jēkabpils

Madona

Aizkraukle

Cēsis

Valmiera

Gulbene

Alūksne

Valka

Limbaži

Rīga

Vangaži

Ādaži

Jūrmala

Līvāni

Ozolnieki

LNPAA  apvieno 42 biedrus (uzņēmumus),

Līgatne

Vecumnieki

LATVIJAS NAMU PĀRVALDĪTĀJU UN APSAIMNIEKOTĀJU ASOCIĀCIJA

(LNPAA)

Rīga, 21.02.2020.
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Mājoklis Latvijā.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2011. gada Tautas skaitīšanas rezultātiem

Latvijas iedzīvotāju mājoklis pēc to uzcelšanas gada (2011. g. un 2000. g. rezultātu salīdzinājums)

Avots - Centrālās statistikas pārvalde

Latvijas iedzīvotāju mājokļu tips

(kur dzīvo % 2011.g.)
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Mājoklis Latvijā.

Avots – Valsts kontroles ziņojums

Latvijas Republikas Valsts kontroles pētījums «Ēku drošums: vai darām pietiekami?».

Pētījums veikts no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim

Līdz ar pirms 25 gadiem notikušo dzīvojamo namu privatizāciju no viena īpašnieka 

(valsts), kurai bija jārūpējas par daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanu, tās kļuva par vairāku 

personu kopīpašumu. Īrnieki, kas iepriekš varēja paļauties, ka par ēkas uzturēšanu 

parūpēsies valsts vai pašvaldība, privatizējot dzīvokli, reizē ar īpašumu ieguva arī 

pienākumu pašiem rūpēties par ēkas drošumu. Revīzijā redzētais liecina, ka īpašnieku 

izpratne par nepieciešamību izpildīt jaunos pienākumus un finansiālās iespējas 

diemžēl nav bijušas pietiekamas ne tad, ne arī tagad.

Dzīvojamo namu privatizācija

Savs mājoklis Savs īpašums
Valsts un pašvaldība prom no 

namu uzturēšans un atbildības
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Mājoklis Latvijā.

Ko mēs pēc 25 gadiem esam ieguvuši?

Rīga, 21.02.2020.
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Mājoklis Latvijā.

Avots – Valsts kontroles ziņojums

Latvijas Republikas Valsts kontroles pētījums «Ēku drošums: vai darām pietiekami?».

ANO Ģenerālajā asamblejā ir pieņemta rezolūcija “Mūsu pasaules pārveidošana: 

Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb “Dienaskārtība 2030”. 

Rezolūcija nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (turpmāk – IAM) un 

169 apakšmērķus, kuri sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules 

attīstība būtu ilgtspējīga. Viens no IAM ir padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas 

iekļaujošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas. Šā mērķa izpildei ir noteikti septiņi 

apakšmērķi, tajā skaitā līdz 2030. gadam nodrošināt visiem piekļuvi pienācīgiem 

un drošiem mājokļiem un pamatpakalpojumiem par pieejamu cenu un sakārtot 

graustus.
Latvijas Republikas Valsts kontrole konstatē:

• 23,5% Latvijas iedzīvotāji dzīvo mājokļos ar būtiskiem bojājumiem

• Nepietiekama ēku vizuālā un tehniskā apsekošana

• Augsti ugunsbīstamības riski

• Nav apzināti nepieciešamo ieguldījumu apmēri, to ekonomiskās pamatotības izvērtējums

• Pārvaldīšanas tāmēs netiek ietverti visi nepieciešamie remontdarbi

• Būvvaldes neveic pietiekami daudz apsekojumus, atkarība no pašvaldības, nesoda

• Tiesību akti risina atsevišķas problēmas, risinājumos nav kopēju cēloņu sakarību izvērtēšana 

• Nav ilgtermiņa stratēģijas un mērķi

• Pašvaldības vērtē esošo remontu lietderību, jaunu īres namu būvniecību
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Mājoklis Latvijā.
3 līdzīgas mājas, celtas 1959. un 1960. gados.

Tipveida dzīvojamo ēku vidējais kalpošanas ilgums ir definēts Ministru 

kabineta noteikumos Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas 

apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes 

minimālajām prasībām”.

Masveida daudzdstāvu apbūve ir IV un V kapitalitātes grupas.

Šo ēku  kalpošanas laiks 60 līdz 70 gadi.

Inženiertīkli - Ķeta kanalizācijas stāvvadi – 45 g.; jumts 40 līdz 50 g., apkures sistēma un 

ūdensvads – 15 līdz 40 g.; elektrotīkli līdz 40 g.; koka logi, ārdurvis – 20 līdz 30 gadi. 

Rīga, 21.02.2020.
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Mājoklis Latvijā.

Raiņa iela 16. 

2007.g. kredīts uz 12 gadiem

~ 50250 eur (100% dz.īp.)

Mājas siltināšana ar 100 mm 

putupoliesterolu, SM 

uzstādīšana, jumta seguma

nomaiņa, bēniņu siltināšana, 

k/t logi un durvis.

Kredīts beidzas 08.2020.

Raiņa iela 18

Atjaunota 2019. gadā (277109 EUR)

ALTUM atbalsts - 138554 EUR, 

kredīts uz 15 gadiem - 135780 EUR 

fasādes sienas siltinātas 150 mm, 

cokols, svaigā gaisa pieplūdes sist. 

VTK100, jumta pārbūve, bēniņi 300 

mm, pagraba pārsegums 100 mm, 

100 % jauna apkures sistēma ar 

horizontālo sadali un individuālo 

uzskaiti.

Raiņa iela 20

Par dz. īp. 

uzkrājumiem

k/t remonts, 

logu nomaiņa.

Mājas cokols

3 līdzīgas mājas, celtas 1959. un 1960. gados.
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Mājoklis Latvijā.

Raiņa iela – 18

Māja celta 1960. gadā,

tā atjaunota 2019. gadā,

iepriekš nomainīts jumts, SM.



Mājoklis Latvijā.
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Mājoklis Latvijā.
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Mājoklis Latvijā.

Ar dzīvokļa īpašumu uzturēšanu saistītie maksājumi (bez komunāliem maksājumiem un uzkopšanas)
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Mājoklis Latvijā.
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Mājoklis Latvijā.
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Mājoklis Latvijā.

Raiņa ielas 20 mājas pilns remonts šobrīd izmaksātu:

aptuveni 380000, ~ 440 EUR/m2, vidēji ~ 16500 EUR/dzīvoklim.

Atminamies:  Raiņa ielas 18 izmaksas (277109 EUR) 

ALTUM atbalsts - 138554 EUR,

Kredīts uz 12 gadiem - 135780 EUR  (15 gados bankai jātdod ~ 175800 EUR)

Vēl jāveic k/t remonts. Jāmaina ūdens, kanalizācijas un elektro apgādes sistēmas.

?

Ja ņem kredītu, tad

~ 3,7 EUR/m2

(160,- + uzturēšana

+ komunālie)

Īre šobrīd

~ 250,- + komunālie

(~ 350,- EUR/mēnesī)

Jauns dzīvoklis

no ~ 50000,- EUR
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Mājoklis Latvijā.
Ko mēs varam atļauties ilgtermiņā?

• Atjaunot veco mājokli 15 gadus maksājot ~ 300,- līdz 400, - EUR mēnesī,

• Īrēt līdzīgu mājokli ~ 350,- līdz 700,- EUR mēnesī,

• Iegādāties jaunu mājokli no 50000,- EUR (kredīts 15 gadus ~ 10,- EUR/m2).

Kāda ir mājsaimniecību maksātspēja Latvijā?

Atbalsts māju atjaunošanā:

- ERAF atbalsts DMA programmās, ESKO, PESKO,
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Mājoklis Latvijā.
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Mājoklis Latvijā.
Ko mēs varam atļauties ilgtermiņā?

• Atjaunot veco mājokli 15 gadus maksājot ~ 300,- līdz 400, - EUR mēnesī,

• Īrēt līdzīgu mājokli ~ 350,- līdz 700,- EUR mēnesī,

• Iegādāties jaunu mājokli no 50000,- EUR (kredīts 15 gadus ~ 10,- EUR/m2).

Kāda ir mājsaimniecību maksātspēja Latvijā?

Atbalsts māju atjaunošanā:

- ERAF atbalsts DMA programmās, ESKO, PESKO,

- Valsts atbalsts ne tikai kompleksai atjaunošanai, bet arī mazākām 

atsevišķu mērķu sasniegšanas programmām (ugunsdrošība, jumti, balkoni),

- Pašvaldību atbalsts (dokumenti, darbi, labiekārtošana),

- Dzīvokļa īpašuma / īres / pārvaldīšanas vide, tiesiskais regulējums:

✓ Dzīvokļa atsevišķā īpašuma un kopības statuss, dalītais īp., tiesības, pienākumi, atbildība,…

✓ Maksājumu iekasējamības jautājums ( komunālie maksājumi, pārvaldīšana / īre, kredīts …)

✓ Komunālo pakalpojumu sniedzēju un pakalpojuma ņēmēju līguma attiecības, regulētā 

pakalpojuma cena, piederības robežas, starpnieka pienākumi, atbildība un tiesības…),

✓ Māju pārvaldīšanas pārņemšana, pārvaldnieku reģistrs, mājas lieta, lēmumu pieņemšana,… 

✓ Īres tirgus sakārtošana (jaunais īres likums, atbalsta instrumenti, jauni īres nami, …)



Paldies!

Ģirts Beikmanis
kontakti:   (+371)29154340      girts.beikmanis@gmail.com



Harijs Švarcs

ILGTERMIŅA ĒKU ATJAUNOŠANAS FINANSĒŠANAS RISINĀJUMS

2020

LABEEF



LABEEF DARBĪBAS MODELIS

ESKO
Maksājumi

LABEEF
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Standartizēts EPC Finans. līgums

Renovācijas un 
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Maksājumi

Finansējums

BANKA

REFINANSĒŠANA

LABEEF

ESKO

Banka

LABEEF ESKO

Standartizēts EPC

Refinansēšanas līg.

ESKO izstrādā 

un ievieš 

projektu

LABEEF 
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naudas plūsmas 

iegādi

LABEEF 
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finansēšanas 
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LABEEF INVESTĪCIJU VADLĪNIJAS

Projekta identifikācijas fāze Projekta ieviešana un 
verifikācija (<2g)

Risku un atbildību sadale 
starp LABEEF un ESKO

( ≤18g)

INVESTĪCIJU VADLĪNIJAS:

• Tehniskie un EE rādītāji

• Līgumu veidnes

• Atbilstības kritēriji ēkām, ESKO, 
darījumiem

ESKO 

projekta 

dzīves 

cikls

LABEEF UN EKSPERTU 
PĀRBAUDES:

• ESKO ieviesto un garantēto 
rādītāju pārbaude pirms 
finansējuma izmaksas 

ESKO:

• Uztur un apsaimnieko 
investīcijas

• Nodrošina garantiju izpildi
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PAPILDINOŠI FINANŠU INSTRUMENTI

Finansējums

ESKO uzsākšanas un attīstības 

fāze

AIZDEVUMI

Līdz 3 gadiem

GARANTIJAS

Standartizētas prasības, procesi 

un dokumentācija

ESKO biznesa attīstības 

fāze

REFINANSĒŠANAS FONDS

Garantijas

3 – 20 gadiem

PIEEJAMI UN 

DARBOJAS 

VIENLAIKUS



KĀ MAZUS PROJEKTUS MĒROGOT?

Projekts

A

LABEEF

STANDARTIZĒTS EPC

INSTITUCIONĀLS 

INVESTORS

FINANSĒJUMS

PAŠU KAPITĀLS

ALTUM INSTRUMENTI

BANKAS

STARPT. INSTITŪCIJAS

INSTITUCION. IEGULDĪTĀJI

BANKAS

ALTUM INSTRUMENTI

Projekts

B

ĪS
T

E
R

M
IŅ

A
IL

G
T

E
R

M
IŅ

A

Projekts

C

Projekts

D

Projekts

n+1
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 Aktīva komunikācija starp galvenajām pusēm (Ekonomikas Ministrija, Finanšu 
Ministrija, Altum, Finance Latvia, Saeimas pārstāvji u.c.)

 ESKO terminoloģija un Energoefektīvitātes likums

 ERAF noteikumu izmaiņas, ļaujot ESKO dalību programmā. Izmaiņas saistītajos 
likumdošanas noteikumos (atdeves aprēķini, Altum EE kalkulators, ESKO sadarbības 
modelis (pilnv. personas, iedzīvotāji, ESKO), ESKO atlases process, nodokļu aspekti 
utt. 

 Ir izveidots ilgtspējīgs finansēšanas mehānisms (LABEEF), ar juridisko un 
ekonomisko bāzi, kas balstās uz sadarbību starp privāto sektoru, publisko sektoru 
un starptautiskajām finanšu institūcijām

 Ir izstrādāti EPC līgumi, finanšu instrumentu līgumi, vadlīnijas un daudzi citi 
pavadošie dokumenti (tehniskie, finanšu, juridiskie)

 Ir piesaistīti privātie un institucionālie investori

 Izstrādāti atbalsta mehānismi ESKO. Mezanīna finansējuma projekts. Altum
garantiju diskusija. 

 LABEEF modelis un pieeja pašlaik kalpo par «labās prakses» pamatu ESKO 
finansēšanas attīstībai citur Eiropā

IZDARĪTS



 Jāturpina pilnveidot likumdošanas bāze – pašlaik katra jauna iniciatīva atduras pret citu, saistītu likumdošanas aktu, kas 
arī ir jāpārskata. Rezultātā nav iespējams ātri virzīties uz priekšu. Privātā iniciatīva nedomā piecgadēs. 

 Trūkst saistošs politikas mērķis (piemēram, līdz 2035.g. visām daudzdzīvokļu ēkām jāatbilst noteiktiem EE rādītajiem). 
Šāds mērķis radītu konkrēti izmērāmu būvniecības un finansējuma apmēru. «Default option» ir jābūt ēkas renovēt nevis 
nerenovēt. 

 Ir nepieciešams pastāvīgs finansēšanas mehānisms, kas mazinātu arī būvniecības cenu inflācijas ietekmi. Piemēram, 
25% cenu pieaugums nozīmē, ka vairāk kā 50% no valsts sniegtā granta aiziet izmaksu kāpuma segšanai. «Efektīvais» 
granta apjoms ir 25% vai mazāk. 

 Jāatbalsta Energoefektivitāte+ (vispārēja ēkas sakārtošana). Jumts, pamati, kāpņu telpa, konstrukcijas, komunikācijas. 

 Ir skaidrs, ka ar ES fondu un valsts līdzekļiem nebūs pietiekami mērķu sasniegšanai. Ir jāmeklē:

A. Privāts finansējums (fiziskas, juridiskas personas)

B. Banku finansējums

C. Jāpiesaista starptautiskās finanšu institūcijas (EIB, EBRD)

D. Institucionālie investori

 Valstij jādomā par finanšu instrumentiem, kas ļauj sekmīgi mērogot finansējuma apjomus, nodrošinot A, B, C, D 
kopēju iesaisti. Piemēram, garantijas. 

 LABEEF apjomus nav ļāvis sasniegt pieejamais finansējums. Privāto investoru iesējas netiek līdzi nepieciešamajam 
mērogam. Turpmākajai attīstībai ir nepieciešams ilgtermiņa kapitāls (30.g.) ar zemu likmi (zem 2%). 

 Altum ir būtiska loma šajā procesā, taču ir nepieciešams skaidrs politikas uzstādījums

 Pašvaldības spēlē ļoti lielu lomu ēku atjaunošanas organizēšanā. Pašvaldības spēj gan sniegt atbalstu, gan arī pretī 
uzstādīt kvalitātes rādītājus. Pašvaldību apsaimniekošanas vai siltumapgādes uzņēmumi varētu veidot arī t.s. PESKO 
(pašvaldību ESKO).

 Iedzīvotāji ir jāturpina izglītot, ka viņiem ir tiesības prasīt kvalitāti un izpildes garantijas, kas ESKO gadījumā sasniedz 20 
gadus. 

DARĀMAIS



HARIJS ŠVARCS

TEL. +371-26443255

HARIJS@FCUBED.EU

ENERGY SAVINGS DELIVERED

mailto:HARIJS@FCUBED.EU


Dina kaupere

Energoefektivitātes programmu 

departaments

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas programma – iegūtā 

pieredze - ko mainīt un ko var izmantot turpmāk? 



Pieejami granti 136 milj. EUR

Rezervēti granti 55 milj. EUR 

Programmas apmērs - kopā ar Banku finansējumu +/-

300 milj. EUR



Tikai līdz 2023.gadam

Konsultācijas

Granti/dāvinājumi

Garantijas

Atlum aizdevumi (50% grants)



CENTRS

KURZEME

VIDZEME

LATGALEZEMGALE

408

202

125

36113

Uz 10.01.2020.iesniegti 884 projekti

Granta lēmumi 263

Pabeigtas būvniecības 155

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES 

UZLABOŠANAS PROGRAMMA



Altum pieredze 2016.gada - šodienai



Ko nevar mainīt



Tiek uztvertas nenopietni

ES fondu projekti-prasības

Skrupuloza uzraudzība

Var «nopelnīt» finanšu korekcijas



Ko var mainīt



• Energoefektivitātes kalkulators

• Granta izmaksas modelis

• Piegādātāju atlase

• Būvdarbu līgumu grozījumi

• Projektu vadība

7x padomāt



• Pieredzes trūkums

• Kompetences trūkums

• Laika trūkums

PROBLĒMA





Energoefektivitātei būt!
altum.lv
Kompetences.centrs@altum.lv

mailto:Kompetences.centrs@altum.lv


Swedbank pieredze un skats uz 
nākotni daudzdzīvokļu ēku 
atjaunošanā
Olga Sīle

Swedbank AS



Tēmas

1 Swedbank pieredze daudzīvokļu māju finansēšanā 

2 Swedbank finansēšanas risinājumi daudzdzīvokļu māju renovācijai

3 Kāpēc esošais māju atjaunošanas temps ir tik zems?

4 Skats uz nākotni daudzdzīvokļu māju atjaunošanā



Swedbank pieredze daudzīvokļu māju finansēšanā 

Swedbank ir pieredze ar siltināšanas 
projektiem kopš 2004. gada

2004.
gads

Swedbank renovācijas un energoefektivitātes 
portfelī ir 386 projekti par kopējo summu gandrīz
35,3 miljoni eiro

Daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes programmas 
ietvaros Swedbank izsniegusi finansējumu 95 projektiem ar ALTUM 
grantu par kopējo summu 22,3 milj. eiro (attiecināmo un 
neattiecināmo izmaksu finansēšana)

35,3 
mEUR

95 
projekti



Swedbank finansēšanas risinājumi māju 
renovācijai un energoefektivitātei 

Mazās renovācijas projektu finansēšana 
bez ALTUM granta

Eiropas Investīciju Fonda
garantijas – COSME un EaSI

Kredīti neattiecināmo izmaksu 
finansēšanai projektiem ar ALTUM 
grantu

Kredīti daudzdzīvokļu māju renovācijai
un energoefektivitātei ar ALTUM
grantu



© Swedbank

Swedbank pieredze daudzīvokļu māju 
finansēšanā – projekti ar ALTUM grantu
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Tiek finansēti projekti arī 
reģionos

Ļoti svarīgs ir pašvaldību vai 
apsaimniekotāja atbalsts

Profesionālā projektu vadība

Dzīvokļu īpašnieku 
piekrišana finansētajos 
projektos – līdz pat 100%



© Swedbank
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2018. gada 
maijs



© Swedbank
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• Projekta izmaksas 1,7 mEUR: 
finansējums ar ALTUM grantu un 
neattiecināmo izmaksu finansēšana

• Salaspils domes un «Salaspils Siltums» 
atbalsts projekta vadībā un 
dokumentācijas sagatavošanā

• Projekta realizācijas termiņš  ~2 gadi

• Dzīvokļu skaits - 120

• Siltuma ietaupījums ~70% 

• Pieaugums rēķinos ~ 0,50 eur/m2

2019. gada

februāris



© Swedbank

Māju renovācijas process ar grantu
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Projekta sākums un dokumentācijas 
sagatavošana

Granta un kredīta 
lēmumi 

Projekta realizācija

Iedzīvotāju lēmums renovēt

Tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana

ALTUM atzinums

Būvniecības iepirkums

Granta lēmums

Bankas lēmums par 
kredīta piešķiršanu

Līgumu parakstīšana

Būvniecība

Granta un aizdevuma līdzekļu 
izmaksāšana

Nodošana ekspluatācijā

8 mēneši 2 mēneši 6-12 mēneši



Kāpēc esošais māju atjaunošanas 
temps ir tik zems?

Lēmuma pieņemšana Dokumentācija Projekta finansēšanaVēlme renovēt

• Zināšanas par procesu

• Nav atbildības un 
pienākuma apziņas

• Iniciatīvas grupa

• Kapacitāte

• Dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces

• Sarunas ar banku

• Spēja atmaksāt kredītu

• Tehniskā dokumentācija

• Būvniecības iepirkums

• Līgumu parakstīšana

• Projektu vadība

• Kredīta pieteikums

• Bankas lēmums

• Granta / kredīta līdzekļu 
izsniegšana

30% 30% 30% 10%

Informācijas trūkums

Nav atbalsta biedrību 
dibināšanai

Projektu vadības 
kvalitāte un kapacitāte

Būvnieka iepirkums, darbu 
kvalitāte un kapacitāte

Dzīvokļu īpašnieku 
maksātspēja

Milzīgs dokumentācijas 
apjoms



© Swedbank

Skats uz nākotni daudzdzīvokļu māju atjaunošanā
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Finanšu atbalsts – grants

Citu atbalsta instrumentu 
pieejamība: % maksājumu 
kompensācija, garantija, 
atlaide NĪN

Biedrības

Nepieciešams veicināt biedrību 
dibināšanu

Likumdošana un 
dokumentācija

Standartizēta dokumentācija 
sērijveida mājām; elektroniskā 
balsošana

Projektu vadība

Projektu vadītāju sertifikācija 
un kapacitāte

Info platforma veiksmes 
stāstiem? 

Viedas un progresīvas 
tehnoloģijas būvniecības 
risinājumos

Energo-
efektivitāte

Ilgtspēja

Mājas 
otrā dzīve





Agris Kamenders

KĀ VIRZĪTIES UZ PRIEKŠU:
SUNSHINE REKOMENDĀCIJAS



KĀ VIRZĪTIES UZ PRIEKŠU? 

- Gandrīz nulles enerģijas patēriņš
- Vietējo resursu izmantošana 

- Rūpnieciski un Latvijā ražoti fasāžu elementi - Latvijas uzņēmumi Zviedrijā 

- Atjaunojamo resursu integrācija - Sistēmiska pieeja un kvartālu mērogs
(CO2 neitrāli kvartāli)



27/02/20 3ETIAM RHONCUS - MAECENAS TEMPUS TELLUS EGET CONDIMENTUM RHONCUS SEM 

LOREM



KĀ MĒS VIRZĪSIMIES UZ PRIEKŠU? 
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avots: LVportals



KĀ MĒS VIRZĪSIMIES UZ PRIEKŠU? 
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ap 200 ēkas
līdz 100 milj EUR

Kā nonākt ap 200 atjaunotām ēkām gadā
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Kopā ar demogrāfisko krīzi, daudzdzīvokļu ēku kritiski sliktais stāvoklis būs nākošās 
desmitgades problēmu saraksta augšgalā.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

ēku skaits kopā atjaunotas

kopā atjaunotas ap 7% līdz 2030. gadam



LABĀK KAUT KAS NEKĀ NEKAS 
(MĒRĶIS 200 ĒKAS GADĀ)

• Nepieciešams finansēt ALTUM iesniegtos projektus (ap 200 ēkām). 
Valsts budžeta līdzekļi līdz sagaidām nākošo grantu naudas injekciju.
• 10 gadu laikā līdz 2030. gadam atjaunotas ap 7% ēku ( riski, ka 

nav sasniegti EE mērķi un atjaunotas ap 10% dzīvojamā fonda)
• Tad kad pienāks 2030. gads, tad arī domāsim ko darīt tālāk

• Uzlaboti dokumentācijas paraugi, ātrāka projektu izskatīšana. Vienoti 
vērtēšanas standarti
• Daļu no uzraudzības deleģēt atbildīgajām institūcijām 

(būvvaldes, BIS u.c.). Stiprināt esošās būvvaldes un citas 
uzraugošās iestādes 

• Energoefektivitātes garantija būvniecības līgumā (5. gadu 
garantija) 

• Ekonomisko stimulu paaugstināšana - PVN samazināšana 
energoefektivitātes darbiem. Nekustamā īpašuma atlaides (nodokļu 
zaļināšana)
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20 000 ēkas / 30 gadi = 667 ēkas gadā

Ex ante ziņojumā 23 500



IGAUŅI

E. Pikas et. al., Quantification of economic benefits of 
renovation of apartment buildings as a basis for cost optimal 
2030 energy efficiency strategies, Energy and Buildings, 2015

Uz katru 1 miljonu EUR investīciju ēku atjaunošanā: 

• Tiešie nodokļu ieņēmumi valsts budžetā 32 līdz 33%  

• 17 jaunas darba vietas gadā

10
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Pašvaldības un to kapitālsabiedrību aktīva iesaiste. 
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20 000 ēkas / 30 gadi = 667 ēkas gadā



ATJAUNOTA PUSE NO DZĪVOJAMĀ 
FONDA

• Ilgtermiņa stratēģija un mājokļu politika. Kā atjaunot 20 000 ēkas? 

• Granti tiek izmantoti ilgtspējīgu finanšu instrumentu attīstībai. 
Aizdevumi ar pazeminātām procentu likmēm (EIB, EBRD iesaiste, 
zaļās obligācijas ALTUM un LABEEF pieredze)
• Privāto investīciju iesaiste
• Grean deal

• Minimālo drošības (uguns, elektrība, pamati) un EE prasību 
pārbaudes ēkām;
• Stiprināt esošās būvvaldes un citas uzraugošās iestādes
• Būvvaldes pārbaudes, īpašnieku atbildība 

• Aktīva pašvaldību (apsaimniekošanas uzņēmumu) iesaiste 
organizējot ēku atjaunošanā.
• Noteikts minimālais (m2; %) atjaunoto ēku skaits pilsētā; min enerģijas 

patēriņš (kWh/m2 gadā);
• Pašvaldības darbinieku un apsaimniekotāku apmācība 
• Mērķtiecīgas kampaņas, uzkrājumu veidošana, parādu dzēšana
• Mērķtiecīgs darbs ar nabadzīgajiem  

12



Vairāk kā 25 gadu pieredze 

energoefektivitātes un 

atjaunojamo energoresursu 

jomā


