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«Ēkas pašas nāk un prasa ieviest energoefektivitātes projektus»

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

Siltinātas ēkas 2009.-2013.g.

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
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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
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«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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Pieteikto projektu skaits

ERAF programmās pieteikto ēku skaits
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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.


