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3.2.nodevums “Projekta ieviešanas apraksts daudzdzīvokļu ēkām” 
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Projekta Nr.: 754080 

Projekta saīsinājums: ACCELERATE SUNShINE 

Projekta  nosaukums: Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly 

http://www.sharex.lv/lv 

Status: PU (latviski) 

 

 

Eiropas Komisija (EK) nav atbildīga par šajā ziņojumā sniegto informāciju, un tas arī neatbilst Eiropas 

Komisijas oficiālajam viedoklim.  
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Latvijā liela daļa no dzīvojamām ēkām ir daudzdzīvokļu sērijveida ēkas, kas būvētas kopš 

Latvijā liela daļa no dzīvojamām ēkām ir daudzdzīvokļu sērijveida ēkas, kas būvētas kopš 20.gadsimta 

50.gadiem, un šobrīd to apbūves laukums ir vairāk nekā 50 miljoni kvadrātmetru. Daudzviet jau notiek 

šo ēku atjaunošana, kur sasniegti teicami rezultāti. 

Ēku sektorā patērētā enerģija veido līdz 40% no visas energobilances, tādēļ ēku sektors ietver 

ievērojamu potenciālu kopējo energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Lielākajai daļai esošo ēku ir 

augsts energoresursu patēriņš, un tām ir būtiski zemākas siltumtehniskās īpašības, nekā var nodrošināt 

ar šobrīd pieejamām tehnoloģijām. Vairums no šīm ēkām tiks ekspluatētas vēl ievērojamu laika 

periodu, līdz ar to aktuāla ir šo ēku pakāpeniska atjaunošana, uzlabojot to energoefektivitāti.
1
 

Risinājums šīs problēmas risināšanai varētu būt standartizēts Energoefektivitātes pakalpojuma līgums 

(EPC) daudzdzīvokļu ēku sektorā. Šobrīd Latvijā ir jau īstenoti vairāki daudzdzīvokļu visaptverošas 

atjaunošanas projekti, Siguldā, Cēsīs, Valmierā, Rīgā, kā arī citās pilsētās, taču tie ir maz atpazīstami, 

sabiedrībā pastāv daudz mīti un aizspriedumi, kas kavē šo projektu realizāciju. Būtiska problēma ir arī 

trūkums uzņēmumu vidū (ESKO), kas varētu sniegt energoefektivitātes pakalpojumus un sniegt 20 

gadu garantijas. 

Accelerate SUNShINE projekta ietvaros 4 Latvijas pašvaldības (Ādažu, Bauskas un Tukuma novados 

un Jūrmalas pilsētā) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes, SIA „Ekodoma”, nevalstiskās 

organizācijas „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un F3 ekspertiem, veidojot 

Energoefektivitātes projektu ieviešanas grupu (skat. 1.attēlu), strādās ar iedzīvotājiem un 

sabiedrību kopumā, lai veicinātu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu šajās pašvaldībās. Viens no iespējām, 

ko jau daudzas pašvaldības dara, ir grozīt vai izstrādāt pašvaldību saistošos noteikumus, kas paredz 

finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai (atbalsts energoaudita un tehniskā 

projekta izstrādē), uzsvaru liekot uz EPC. Cita iespēja ir kopīgi izstrādāt informatīvos instrumentus, 

kas izglītotu un aktualizētu problemātiku sabiedrībā, lauztu aizspriedumus. Energoefektivitātes 

projektu ieviešanas grupa darbosies pie potenciālo ESKO uzņēmumu apmācībām, tādējādi ceļot arī to 

kapacitāti. 

 

                                                           
1
EMZinoPielik2_150514_Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģija 2014. - 2020. gadam 



 

4 
 

Ādažu novada 
pašvaldība

Bauskas 
novada 

pašvaldība

Tukuma 
novada 

pašvaldība

Jūrmalas 
pilsētas 

pašvaldība

Tehniskā 
kompetence 

(RTU, Ekodoma)

Juridiskā 
kompetence 
(piesaistīta)

Finanšu 
kompetence (F3)

Socio-ekonomiskā 
kompetence 

(RTU, Ekodoma, 
ESEB)

Energoefektivitātes projektu ieviešanas grupa

Dzīvojamais sektors - 
daudzdzīvokļu ēku projektu 

kopums

Sabiedriskās ēkas un infrastruktūra 
- projektu kopums

 

1.attēls: Accelerate SUNShINE projekta Energoefektivitātes projektu ieviešanas grupas galvenie 

iesaistītie un sfēras 

 

Zemāk ir uzskaitītas piecas fāzes, ko pašvaldības var darīt, lai veicinātu daudzdzīvokļu ēku 

atjaunošanu savā teritorijā, slēdzot EPC: 

1. Barjeru analīze – Pirms projektu uzsākšanas svarīgākais uzdevums ir konstatēt esošo 

situāciju, izvērtēt kādi varētu būt iespējamie riski, tos visbiežāk ir iespējams noskaidrot, 

aptaujājot apsaimniekotājus. Pašvaldības atbildīgais speciālists var veikt intervijas ar namu 

apsaimniekotājiem. To mērķis ir apzināt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu pašvaldībā, 

galvenās barjeras un šķēršļus, kas šobrīd pastāv; apzināt iespējas, vai un kā pašvaldība var 

palīdzēt, lai veicinātu Energoefektivitātes pakalpojuma līguma lietojumu daudzdzīvokļu ēku 

atjaunošanā pašvaldībā. Intervijas jautājumi ir apkopoti 1.pielikumā. 

2. Pašvaldības kampaņas plāns – Projekta ietvaros ir jāīsteno secīgas aktivitātes, kas informē  

iedzīvotājus par iespēju visaptveroši atjaunot savu daudzdzīvokļu ēku, tikties ar speciālistiem 

– nozaru ekspertiem, daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem, kas jau ir visaptveroši atjaunojuši savu 

ēku. Accelerate SUNShINE projekta četras pašvaldības strādā katra pie savas pašvaldības 

kampaņas, kas mērķēta pašvaldības iedzīvotājiem vērst uzmanību saviem mājokļiem.  

3. Ieviešana - lai uzsāktu ēkas atjaunošanu, nepieciešama 2/3 dzīvokļu īpašnieku piekrišana, 

tādēļ ir svarīgi rīkot kopīgas sapulces ar kompetentiem ekspertiem, kas spēj izskaidrot EPC 

pamatprincipus, maksas  un kādi ieguvumi būs daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem. 
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Svarīgi, lai arī šajā fāzē piedalās pašvaldību pārstāvis, kas ar savu klātbūtni nodrošina uzticību 

projektam kā tādam. 

4. Pasākumu ieviešana notiek atbilstoši procesa algoritmam (skat.3.attēlu). Šajā fāzē jau notiek 

atjaunošanas projektu ieviešana, kas ietver būvniecības plānošanu un darbu īstenošanu.  

5. Monitorings un vadība – šis posms ilgst visu līguma periodu (atbilstoši noslēgtajam Līguma 

termiņam ar ESKO). Šajā posmā ESKO nodrošina enerģijas ietaupījuma monitoringu un 

verifikāciju.  

 

2.attēls: Projekta ieviešanas fāzes 

Viss process, kā organizēt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku visaptverošu atjaunošanu, izmantojot 

energoefektivitātes pakalpojumu līgumu, ir aprakstīts Rokasgrāmatā, kas pieejama www.sharex.lv, kā 

arī pie Accelerate SUNShINE projekta partneriem drukātā veidā.  

 

Projekta mērķis ir veicināt EPC slēgšanu starp daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem un energoefektivitātes 

pakalpojuma sniedzējiem četrās projekta pašvaldībās. Lai atvieglotu visu procesu un pilnvērtīgi 

iesaistītu pašvaldības un vietējos namu apsaimniekotājus, projekta konsorcijs ir noteicis uzsākt šo 

procesu ar divām pilotēkām katrā pašvaldībā.  

3.attēlā ir apkopoti galvenie soļi un atbildīgie darbā ar pilotēkām.  

1. solis: pašvaldība sagatavo sarakstu ar daudzdzīvokļu ēkām pašvaldībā.  

2. solis: atbilstoši sagatavotajai izejas datu anketai pašvaldība no namu apsaimniekotājiem 

apkopo informāciju par daudzdzīvokļu ēkām: siltumenerģijas patēriņi, iedzīvotāju atsaucība 

un parādi (maksātspēja). 

http://www.sharex.lv/
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3. solis: Ņemot vērā augstāk apkopoto informāciju, pašvaldība sadarbībā ar namu 

apsaimniekotājiem izvēlas divas pilotēkas un aicina daudzdzīvokļu ēku īpašniekus balsot, vai 

vēlas īstenot projektu, kā arī ievēl pilnvaroto personu (Biedrība, Apsaimniekotājs).  

4. solis: Ja iedzīvotāju lēmums ir pozitīvs, tālāk tiek izstrādāts energoaudits. Pilotēkām 

energoauditus veic SIA „Ekodoma” energoauditori. Pēc tam tālāk pašvaldība nosaka 

energoauditoru piesaisti.  

5. solis: Paralēli darbam ar iedzīvotājiem, pašvaldībai ir svarīgi arī iesaistīt un strādāt ar 

vietējiem uzņēmējiem, kas varētu piedāvāt energoefektivitātes pakalpojumu. Tādējādi šajā 

fāzē pašvaldība apzina šos uzņēmumus un pieņem lēmumu, kā uzrunāt. 

6. solis: Pašvaldība uzrunā vietējos uzņēmumus par iespējām iesaistītie daudzdzīvokļu ēku 

atjaunošanā un ko var piedāvāt. 

7. solis: Gan projekta SUNShINE, gan arī Accelerate SUNShINE ietvaros Rīgas Tehniskā 

universitāte organizē apmācības, kur visiem potenciālajiem energoefektivitātes pakalpojuma 

sniedzējiem ir iespēja piedalīties, lai iegūtu padziļinātas zināšanas par energoefektivitātes 

pakalpojuma biznesa modeli un tehniskajiem aspektiem. 

8. solis: Nākamais solis darbā ar iedzīvotājiem ir projekta piedāvājuma un ekonomiskās analīzes 

izstrāde, kas nozīmē, ka šajā posmā daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem tiek prezentēts, kāds 

varētu būt investīciju apjoms, kas būtu jāiegulda ēkas visaptverošā atjaunošanā, kā arī 

paredzamais siltumenerģijas ietaupījumus. Pēc šīs prezentācijas notiek dzīvokļu īpašnieku 

balsojums. Ja iedzīvotāji piekrīt īstenot projektu tālāk, tiek gatavots tehniskais projekts, 

detalizēts aprēķins un ekonomiskā analīze. 

9. solis: ESEB organizē to uzņēmumu atlasi, kas var piedāvāt energoefektivitātes pakalpojumu. 

10. solis: Izvēlētais ESKO tālāk ēkai sagatavo tehnisko projektu un visu pārējo nepieciešamo 

informāciju, ieskaitot arī aprēķinus. To visu ESKO prezentē iedzīvotāju kopsapulcē. Ja 

lēmums ir pozitīvs, tad process turpinās. Negatīva balsojuma rezultātā iedzīvotāji atmaksā 

ESKO radušās izmaksas par tehniskā projekta izstrādi. 

11. solis:  pieteikums ALTUM izstrādātajā programmā, ja projekts tiek apstiprināts ALTUM, tad 

tiek noteikts konkrēts maksājums iedzīvotājam. Pēc tam seko nākamie soļi līdz pozitīvam 

rezultātam – parakstītam EPC un atjaunotai ēkai.  
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1.solis: sagatavot sarakstu ar daudzdzīvokļu ēkām 
attiecīgajā pašvaldībā (pašvaldība)

2.solis: no namu apsaimniekotājiem apkopot 
informāciju un sarindot daudzdzīvokļu ēkas pēc 

noteiktiem kritērijiem (pašvaldība + Ekodoma/RTU)

3.solis: ņemot vērā kritēriju atbilstību, tiek izvēlēti divi 
pilotprojekti katrā pašvaldībā (pašvaldība + ESEB)

Ir gatava izejas datu forma, kas 
jāaizpilda

4.solis: Ekodoma veic jaunu vai pārskata esošo (ja nav 
vecāks par 1-2 gadiem) ēkas energoauditu

Ēkas iedzīvotāji pieņem lēmumu 
piedalīties kā pilotprojektam 

Accelerate SUNShINE

NĒ

JĀ
Ir saraksts ar dokumentiem, kas 

ir obligāti šajā fāzē jāapkopo

5.solis: vietējo ESKO uzņēmumu kapacitātes 
veidošana/celšana (RTU/Ekodoma/F3/ESEB)

6.solis: vietējo uzņēmumu 
apzināšana katrā 

pašvaldībā (pašvaldība) 

7.solis: dalība SUNShINE 
apmācībās (RTU/Ekodoma/F3/

ESEB)

8.solis: projekta piedāvājums un ekonomiskā 
analīze (Ekodoma/RTU/F3)

Prezentācija mājas 
pilnvarotajām 

personām

Atmaksā 
energoauditu

NĒ

10.solis: tehniskais projekts un detalizēts 
projekta aprēķins un ekonomiskā analīze 

(ESKO)

JĀ 
(protokols)

Prezentācija kopsapulcē

11.solis: ēka tiek pieteikta ESKO granta 
shēmai ALTUMā (pilnvarotā persona + ESKO)

NĒ

JĀ 
(protokols)

Uzņēmumi, kas ir gatavi atjaunot 
daudzdzīvokļu ēkas, izmantojot 

Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu

vienošanās

Atmaksā ESKO par 
tehnisko projektu

9.solis: ESKO atlase (ESEB)

Projekts 

atbilstošs 

kopsapulcē 

prezentētajam

NĒ
EPC Projekta 
pārskatīšana

Prezentācija 

atkārtotā 

kopsapulcē vai 

aptauja

NĒ

Līgums tiek izbeigts

Klients maksā ESKO noteikto 
summu.

Klients saņem  
 Tehniskās apsekošanas 

aktu  un tehnisko projektu

JĀ JĀ

Klients maksā ESKO 
noteikto summu par 

projekta sagatavošanu

ESKO: EPC gala 
versijas 

sagatavošana

EPC līguma 
parakstīšana 

Sākas Atjaunošanas 
darbi 

Noteikts 

maksājums 

EUR, kas tiek 

ieļauts EPC

JĀ

NĒ

Klients var izvēlēties maksāt ESKO par projekta 

sagatavošanu. Izmaksas neietver EPC

 

3.attēls: Projekta ieviešanas algoritms 

 

 



 

8 
 

Intervijas mērķis:  

 apzināt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu pašvaldībā, galvenās barjeras un šķēršļus, kas šobrīd 
pastāv;  

 apzināt iespējas, vai un kā pašvaldība var palīdzēt, lai veicinātu Energoefektivitātes pakalpojuma 
līguma lietojumu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā pašvaldībā. 

Intervijas veikšanas datums: 

Intervētājs (vārds, uzvārds, iestāde):  

Intervējamais (vārds, uzvārds, iestāde):  

Jautājumi: 

1. Cik daudzdzīvokļu ēkām pašvaldībā Jūsu uzņēmums nodrošina namu apsaimniekošanas 
pakalpojumus? 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Cik gadus Jūsu uzņēmums piedāvā namu apsaimniekošanas pakalpojumus pašvaldībā?  

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. Kāda ir vidējā maksāšanas disciplīna Jūsu uzņēmuma apsaimniekotājās ēkās? 

 virs 90% 

 80-90% 

 70-80% 

 60-70% 

 zem 60% 
 

4. Vai un kādus komunikācijas kanālus Jūsu uzņēmums šobrīd izmanto saziņai ar ēku iedzīvotājiem? 

 nav īpaši saziņas kanāli – reizi mēnesī piestādām rēķinus 

 izsūtam reizi mēnesī rēķinu, kurā ir sadaļa par ēku atjaunošanu un/vai citām aktualitātēm 

 katru mēnesi publicējam rakstu pašvaldības avīzē par aktualitātēm 

 sagatavojam informatīvās lapas un iemetam iedzīvotāju vēstuļu kastītēs 

 visas aktualitātes publicējam mūsu uzņēmuma mājas lapā  

 visas aktualitātes publicējam pašvaldības mājas lapā 

 cits: _________________________________________________________________________ 
 

5. Vai Jūsu uzņēmums piedāvā arī citus pakalpojumus? Ja jā, kādus? 

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. Vai un cik līdz šim Jūsu uzņēmums ir iesaistījies daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (renovācijā)?  

 neesam līdz šim atjaunojuši nevienu no mūsu apsaimniekotajām ēkām un to arī neplānojam darīt 

 neesam līdz šim atjaunojuši nevienu no mūsu apsaimniekotajām ēkām, bet vēlamies to piedāvāt 
iedzīvotājiem 

 esam atjaunojuši 1-5 ēkas 

 esam atjaunojuši 6 un vairāk ēkas 
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 vēl neesam atjaunojuši nevienu, bet esam tagad iesnieguši/iesniegsim pieteikumu ALTUM uz 
atjaunošanu 

 cits: _________________________________________________________________________ 
 

7. Kā Jūs vērtētu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu Jūsu pašvaldībā? 

 ļoti gauss, lēns 

 vidējs 

 labs 

 cits: _________________________________________________________________________ 
 

8. Kādas, Jūsuprāt, pastāv galvenās barjeras un šķēršļi Jūsu pašvaldībā, kāpēc daudzdzīvokļu ēku 
atjaunošana kavējas? 

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
9. Vai pašvaldībai vajadzētu iesaistīties daudzdzīvokļu atjaunošanā?  

 jā, noteikti 

 varbūt  

 noteikti nē 

 cits: _________________________________________________________________________ 
 

10. Kā pašvaldība var palīdzēt veicināt un paātrināt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu pašvaldībā? 

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

11. Vai Jums ir kādi potenciālie projekti/ēkas, kas vēlas uzsākt ēku atjaunošanu?  

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

12. Vai Jūs esat informēts par to, kas ir Energoefektivitātes pakalpojuma līgums
2
? 

 jā, esmu labi informēts 

 jā, esmu dzirdējis  

 nē 

 cits: _________________________________________________________________________ 
 

13. Vai Jūsu uzņēmums gribētu būt viens no energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem pašvaldībā? 

 jā, noteikti 

 varbūt 

 noteikti nē 

 cits: _________________________________________________________________________ 
 

14. Vai Jūsu uzņēmums gribētu būt iedzīvotāju pilnvarotā persona ēku atjaunošanas procesā? 

 jā, noteikti 

 varbūt 

 noteikti nē 

 cits: _________________________________________________________________________ 
 

15. Kādas, Jūsuprāt, institūcijas būtu jāiesaista, lai veicinātu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu pašvaldībā? 

                                                           
2
 Energoefektivitātes pakalpojuma līgums (Energy Performance Contracting (EPC)) ir līgums starp juridisku personu - energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju un 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem. EPC nozīmē nolīgt izpildītāju (energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju (ESKO)) ar mērķi uzlabot daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkas energoefektivitāti un sasniegt noteiktu enerģijas ietaupījumu, kas sedz visus (vai daļu) atjaunošanas darbiem nepieciešamos ieguldījumus. Kopumā ESKO 
uzņemas visus tehniskos, ekonomiskos un juridiskos riskus. Galvenais Energoefektivitātes pakalpojuma līguma mērķis ir nodrošināt, ka enerģijas ietaupījumi, kvalitātes 
standarti, komforta standarti un apkopes standarti tiek ievēroti visā EPC darbības laikā, un aizsargā ēkas iedzīvotājus, ja standarti netiek ievēroti. 
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____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 


