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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
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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%
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2018. gada 
maijs
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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
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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
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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




