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Šā gada 24. novembrī Rīgā, viesnīcas „Bergs” konferenču zālē notika starptautiska konference “Renovācijas 
vadlīnijas”, ko rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) ES programmas "Apvārsnis
UPON ietvaros. Tas bija jau piektais projekta BUILD 
energoefektivitātes veicināšanu. Konferencē piedalījās ap 45 pārstāvjiem no visas Latvijas no valsts un pašvaldību 
organizācijām, ar būvniecību saistītām asociācijām, augstskolām, namīpašnieku asociācijām
medijiem un nevalstiskām organizācijām.  

Konferenci atklāja LIBP valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons, iepazīstinot klātesošos ar renovācijas aktualitātēm 
Latvijā. Savukārt Emilio Miguel Mitre, projekta BUILD UPON vadošais koordin
padomes un Pasaules Zaļās būvniecības padomes pārstāvis, savā prezentācijā akcentēja energoefektivitātes direktīvas 
ieviešanas nozīmi un sasaisti ar BUILD UPON projektu. Eiropas Hipotēku federācijas un Eiropas Segto obligā
padomes pārstāve Marija Luīze Andersena (Marie
finansēšanas modeli renovācijas veicināšanai, kas jau veiksmīgi tiek īstenots daudzās valstīs.  Nīderlandes 
“FundingforFuture B.V” izpilddirektors Džerards Bruinse (Gerard Bruijnse), kurš jau vairāk nekā 10 gadus pielieto ESKO 
modeli dažādos ar būvniecību saistītos projektos Nīderlandē, kā arī ir palīdzējis veiksmīgi renovēt ēkas Valmierā un 
Cēsīs, Latvijā, informēja par savu pieredzi un ies
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta pārstāve Elīna Baltroka pastāstīja par 
nesenās Marakešas Klimata pārmaiņu konfere
energoresursus un tāpēc energoefektīva renovācija un būvniecība var palīdzēt sasniegt energoresursu patēriņa 
samazināšanas mērķus. Latvenergo Energoefektivitātes centra pārstāvis Andris Spidāns prezentēja Latvenerg
energoefektivitātes centra "Elektrum" labo praksi, kas gūta 19 gadu laikā, veicinot energoefektivitāti. Sanāksmes 
turpinājumā notika diskusijas par rekomendācijām Latvijas renovācijas stratēģijas pilnveidošanai energoefektivitāti 
klimata izmaiņu politikas kontekstā, Latvijas un Eiropas labās prakses piemēriem un citiem ar renovācijas aktualitāti 
saistītiem jautājumiem.  

Konferences diskusiju rezultāti un izvirzītās rekomendācijas tiks iestrādātas LIBP apkopotajās rekomendācijās Latvijas 
Renovācijas stratēģijas pilnveidošanai un integrētas vienotā deklarācijā, kura tiks izsūtīta visu BUILD UPON pasākumu 
dalībniekiem Latvijā, aicinot paust savu atbalstu un pievienoties šai deklarācijai.

Pēdējais un noslēdzošais projekta BUILD UPON pasākums plānots 2017. gada

 

 

 

ATSKATS BUILD UPON PROJEKTA 5.PAS
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ko rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) ES programmas "Apvārsnis

jau piektais projekta BUILD UPON pasākums Latvijā, kas vērsts uz renovācijas un 
energoefektivitātes veicināšanu. Konferencē piedalījās ap 45 pārstāvjiem no visas Latvijas no valsts un pašvaldību 
organizācijām, ar būvniecību saistītām asociācijām, augstskolām, namīpašnieku asociācijām
medijiem un nevalstiskām organizācijām.   

Konferenci atklāja LIBP valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons, iepazīstinot klātesošos ar renovācijas aktualitātēm 
Latvijā. Savukārt Emilio Miguel Mitre, projekta BUILD UPON vadošais koordinators, Spānijas Zaļās būvniecības 
padomes un Pasaules Zaļās būvniecības padomes pārstāvis, savā prezentācijā akcentēja energoefektivitātes direktīvas 
ieviešanas nozīmi un sasaisti ar BUILD UPON projektu. Eiropas Hipotēku federācijas un Eiropas Segto obligā
padomes pārstāve Marija Luīze Andersena (Marie Louise Andersen) pastāstīja par iespējām izmantot zaļās hipotēkas 
finansēšanas modeli renovācijas veicināšanai, kas jau veiksmīgi tiek īstenots daudzās valstīs.  Nīderlandes 

irektors Džerards Bruinse (Gerard Bruijnse), kurš jau vairāk nekā 10 gadus pielieto ESKO 
modeli dažādos ar būvniecību saistītos projektos Nīderlandē, kā arī ir palīdzējis veiksmīgi renovēt ēkas Valmierā un 
Cēsīs, Latvijā, informēja par savu pieredzi un iespējām ESKO principa pielietošanai ēku renovācijai. Savukārt
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta pārstāve Elīna Baltroka pastāstīja par 
nesenās Marakešas Klimata pārmaiņu konferences lēmumiem un to ietekmi, uzsverot, ka tieši ēkas patērē visvairāk 
energoresursus un tāpēc energoefektīva renovācija un būvniecība var palīdzēt sasniegt energoresursu patēriņa 
samazināšanas mērķus. Latvenergo Energoefektivitātes centra pārstāvis Andris Spidāns prezentēja Latvenerg
energoefektivitātes centra "Elektrum" labo praksi, kas gūta 19 gadu laikā, veicinot energoefektivitāti. Sanāksmes 
turpinājumā notika diskusijas par rekomendācijām Latvijas renovācijas stratēģijas pilnveidošanai energoefektivitāti 

s kontekstā, Latvijas un Eiropas labās prakses piemēriem un citiem ar renovācijas aktualitāti 

Konferences diskusiju rezultāti un izvirzītās rekomendācijas tiks iestrādātas LIBP apkopotajās rekomendācijās Latvijas 
ģijas pilnveidošanai un integrētas vienotā deklarācijā, kura tiks izsūtīta visu BUILD UPON pasākumu 

dalībniekiem Latvijā, aicinot paust savu atbalstu un pievienoties šai deklarācijai. 

Pēdējais un noslēdzošais projekta BUILD UPON pasākums plānots 2017. gada sākumā Rīgā. 

 

PROJEKTA 5.PASĀKUMĀ – RENOVĀCIJAS VADLĪNIJAS 

viesnīcas „Bergs” konferenču zālē notika starptautiska konference “Renovācijas 
ko rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) ES programmas "Apvārsnis-2020" projekta BUILD 

UPON pasākums Latvijā, kas vērsts uz renovācijas un 
energoefektivitātes veicināšanu. Konferencē piedalījās ap 45 pārstāvjiem no visas Latvijas no valsts un pašvaldību 
organizācijām, ar būvniecību saistītām asociācijām, augstskolām, namīpašnieku asociācijām, finanšu institūcijām, 

Konferenci atklāja LIBP valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons, iepazīstinot klātesošos ar renovācijas aktualitātēm 
ators, Spānijas Zaļās būvniecības 

padomes un Pasaules Zaļās būvniecības padomes pārstāvis, savā prezentācijā akcentēja energoefektivitātes direktīvas 
ieviešanas nozīmi un sasaisti ar BUILD UPON projektu. Eiropas Hipotēku federācijas un Eiropas Segto obligāciju 

Louise Andersen) pastāstīja par iespējām izmantot zaļās hipotēkas 
finansēšanas modeli renovācijas veicināšanai, kas jau veiksmīgi tiek īstenots daudzās valstīs.  Nīderlandes 

irektors Džerards Bruinse (Gerard Bruijnse), kurš jau vairāk nekā 10 gadus pielieto ESKO 
modeli dažādos ar būvniecību saistītos projektos Nīderlandē, kā arī ir palīdzējis veiksmīgi renovēt ēkas Valmierā un 

pējām ESKO principa pielietošanai ēku renovācijai. Savukārt, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta pārstāve Elīna Baltroka pastāstīja par 

uzsverot, ka tieši ēkas patērē visvairāk 
energoresursus un tāpēc energoefektīva renovācija un būvniecība var palīdzēt sasniegt energoresursu patēriņa 
samazināšanas mērķus. Latvenergo Energoefektivitātes centra pārstāvis Andris Spidāns prezentēja Latvenergo 
energoefektivitātes centra "Elektrum" labo praksi, kas gūta 19 gadu laikā, veicinot energoefektivitāti. Sanāksmes 
turpinājumā notika diskusijas par rekomendācijām Latvijas renovācijas stratēģijas pilnveidošanai energoefektivitāti 

s kontekstā, Latvijas un Eiropas labās prakses piemēriem un citiem ar renovācijas aktualitāti 

Konferences diskusiju rezultāti un izvirzītās rekomendācijas tiks iestrādātas LIBP apkopotajās rekomendācijās Latvijas 
ģijas pilnveidošanai un integrētas vienotā deklarācijā, kura tiks izsūtīta visu BUILD UPON pasākumu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„ESKO kompānija, kā tāda, nepastāv. ESKO ir 
biznesa modelis, ko var izmantot praktiski jebkurš 
ēku apsaimniekotājs vai enerģijas piegādātājs.”.  

Gerard Bruijnse, „Funding for Future B.V.” izpilddirektors 

„Mums jāraugās globāli, bet 
jārīkojas lokāli.”  

Gints Miķelsons, Latvijas Ilgtspējīgas 
būvniecības padomes valdes priekšsēdētājs  

„Ēkas norobežojošās konstrukcijas pasargā 
un nodala iedzīvotājus no ārējās vides – tas 
ir visiem skaidrs un vienots koncepts.”  

Emilio Miguel Mitre, Spānijas zaļā būvniecības padome 

„75 līdz 90 procenti ES ēku vēl 
joprojām pastāvēs 2050. gadā.”  

Marie Louise Andersen, Eiropas 
Hipotēku federācijas un Eiropas Segto 

obligāciju padome 

 

Prezentācijas pieejamas šeit: 
http://ibp.lv/lv/musu-projekti/projekta-build-upon-

publisko-pasakumu-cikls 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Konferences video skatāms šeit: 
https://youtu.be/XRHP8595K-g 

„Marakešas Konvencija atkārtoti 
apstiprina Parīzes nolīguma globālās 
saistības, uzsverot klimata pārmaiņu 
ierobežošanas netliekamo prioritāti.” 

Elina Baltroka, VARAM Klimata pārmaiņu 
departaments 

Kopsavilkums par Klimata pārmaiņu konferences 
Marokā rezultātiem 

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konference 
norisinājās Marakešā, Marokā 2016. gada 7. – 19. novembrī. 
2016. gada 4. novembrī stājās spēkā 2015. gada 12. decembrī 
pieņemtais Parīzes nolīgums, tādēļ, līdztekus Konvencijas 
līgumslēdzēju  konferences 22.sesijai un Kioto Protokola 
līgumslēdzēju  sanāksmes 12.sesijai, Marakešā notika arī Parīzes 
nolīguma pirmā sanāksme.  

Konferences laikā tika panākta vienošanās, ka noteikumu 
izstrāde Parīzes nolīguma pilnvērtīgai īstenošanai ir jānoslēdz ne 
vēlāk kā 2018. gadā. 2017. gadā tiks novērtēts Parīzes nolīguma 
darba programmas īstenošanas progress. Klimata pārmaiņu 
konferences laikā Parīzes nolīguma īpašās darba grupa pieņēma 
secinājumus par Parīzes nolīguma īstenošanas noteikumu 
izstrādes programmu. Klimata pārmaiņu konferences laikā tās 
Prezidentūra (Maroka) prezentēja dokumentu - konferences 
dalībnieku paziņojumu “Marakešas lēmumu pasludināšana mūsu 
klimatam un ilgtspējīgais attīstībai”. Dokumentā uzsvērts, ka 
klimata pārmaiņu ierobežošana ir neatliekama prioritāte, kā arī 
atkārtoti apstiprināts, ka attīstītās valstis mobilizēs 100 miljardus 
ASV dolāru klimata izmaiņu ierobežošanai pēc 2020. gada. 
Dokumentā pausts aicinājums ratificēt Kioto Protokola Dohas 
lēmumus. Tāpat tiek pausta apņemšanās īstenot aktīvu rīcību 
klimata pārmaiņu ierobežošanai līdz 2020. gadam. 

  

„Iedzīvotāju aptauja 
parāda, ka 
iedzīvotājiem nav 
svarīga 
energoefektivitāte, 
bet gan komforts un 
drošība, kā arī 
patvērums 
nākamajiem 20 līdz 
30 gadiem.”  

Kristaps Zvaigznitis, Ēku 
saglabāšanas un 
energotaupības birojs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elektrum energoefektivitātes centrs 

LABĀS PRAKSES PIEMĒRS 

Ēkas visaptverošu atjaunošanu iespējams finansēt ar 
enerģijas ietaupījumiem,  ja  šī procesa pamatā ir 
energoefektivitātes ekonomiskā potenciāla izmantošana. 
Taču, lai to sasniegtu, nepieciešama energoefektivitātes 
pasākumu plānošana, finansēšana un ieviešana, kas dzīvokļu 
īpašniekiem pašiem nav pa spēkam. Pieeja, kas palīdz risināt 
šos ierobežojumus, ir energoefektivitātes līgums (EPC). 
Galvenā EPC iezīme ir tā, ka pakalpojumu sniedzējs – 
enerģijas servisa kompānija (ESKO) – garantē enerģijas 
ietaupījumus un atjaunošanas darbu kvalitāti. 

Sunshine projekts atbalsta publiskā un privātā sektora EPC 
pakalpojumu  sniedzējus, lai veidotu inovatīvu investīciju 
shēmu, garantētu ietaupījumus, kā arī, lai īstenotu  
visaptverošu ēku  atjaunošanu. 

Projekta mērķis ir pierādīt, ka visaptveroša ēku atjaunošana, 
kas apmaksāta no enerģijas ietaupījumiem, izmantojot 
piemērotu publisko fondu un privāto kapitālu, ir finansiāli 
dzīvotspējīga. Tā kā vairums EPC sniedzēju ir ierobežota 
bilance, un tie nespēj atbalstīt liela apjoma ilgtermiņa 
parādsaistības, Sunshine projekta ietvaros tiek veidots jauns  
finanšu mehānisms projektu atkārtotai finansēšanai,  
piesaistot speciāli izveidotam fondam nākotnes naudas 
plūsmas no EPC darījumiem. Pēc nākotnes naudas plūsmas 
pārdošanas EPC sniedzējs joprojām ir saistīts ar māju un 
turpina garantēt enerģijas ietaupījumus visā līguma termiņā. 

Sunshine projekts 

Rūpējoties par klientu izglītošanu un 
energoefektivitātes celšanu Latvijas iedzīvotāju 
vidū, 1997. gadā  zveidots Elektrum 
Energoefektivitātes centrs. 

Elektrum Energoefektivitātes centra ilggadējā 
prakse un veiktie pētījumi apliecina, ka, 
pilnveidojot tikai energoresursu lietošanas 
paradumus, elektroenerģijas patēriņu ir 
iespējams samazināt vismaz par 10 %, 
vienlaikus nemazinot savu komforta līmeni. 

Lai veidotu energoefektīvas, videi draudzīgas 
elektroenerģijas lietotāju iemaņas, Elektrum 
klientiem sniedzam pārbaudītus ieteikumus, 
iegādājoties un lietojot dažādas elektroierīces, 
kā arī padomus energoresursu gudrākai un 
saprātīgākai izmantošanai. 

Elektrum Energoefektivitātes centrs dažādām 
sabiedrības grupām bez maksas nodrošina 
izglītojošus pasākumus un 
tematiskos seminārus, kā arī ekskursijas centra 
speciālistu vadībā. Apskatei ir pieejamas 
dažādu nozaru sadarbības 
partneru ekspozīcijas un daudzveidīgas ierīces, 
kuras demonstrētas darbībā, lai uzskatāmi 
konsultētu, kā rūpēties par energoresursu 
saprātīgu izmantošanu. 

Vairāku gadu laikā uzkrātā kompetence centra 
speciālistus ir padarījusi par nozares 
ekspertiem, kuru padomus energoefektivitātē 
ikdienā izmanto gan uzņēmumu pārstāvji, gan 
arī mājsaimniecības.  

Elektrum Energoefektivitātes centra speciālisti 
konsultē par spuldžu izvēles kritērijiem, telpu 
apsildes risinājumiem, sadzīves elektroierīču 
efektīvu lietošanu, jaunākajām elektroierīcēm 
un to izvēles parametriem, garantēto un 
nepārtraukto elektroapgādi, zibensaizsardzību 
un pārsprieguma aizsardzību, 
elektrotransportu un tā uzlādes iespējām, 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu. 

Kopš 2015. gada Elektrum Energoefektivitātes 
centrā ir ieviesta energopārvaldības sistēma, 
atbilstoši starptautiskajam standartam, 
saņemot sertifikātu ISO 50001:2011, tādējādi 
centra speciālisti labprāt arī dalās ar gūto 
pieredzi energopārvaldības sistēmas izstrādē 
un ieviešanā. Elektrum Energoefektivitātes 
centra stāvvietā ikvienam ir iespēja bez maksas 
uzlādēt elektrotransportu, tādējādi sekmējot 
videi draudzīgu pārvietošanos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksā ēkurenovācija ir viens no nozīmīgākajiem elementiem Eiropas CO2 emisiju 
uzlabošanai, jaunu darbavietu radīšanai būvniecības sektorā un labākai ēku kvalitātei. Projekts BUILD UPON ir inovatīvs 
divu gadu Eiropas Savienības (ES)pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ēku renovācijas stratēģijuizstrādi un ieviešanu.

Projektā BUILD UPON piedalās 13 ES valstu zaļo būvniecības padomes, t. sk. Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome. Tas 
vērsts uz sadarbības veicināšanu starp nozares pārstāvjiem, pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi nacionālā, kā arī 
starptautiskā līmenī, lai veicinātu nacionālo renovācijas stratēģiju pilnveidošanu atbilstoši ES Energoefektivitātes 
direktīvas prasībām un nacionālajai situācijai. Plašāka informā

PAR PROJEKTU “BUILD UPON”

Latvijas Nacionālā renovācijas stratēģija
Savienība (ES) uzdeva katrai dalībvalstij izstrādāt “Nacionālo renovācijas stratēģiju”, t.i. ilgtermiņa stratēģiju dzīvojamo 
un komerciālo būvju renovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem. Pirmo reizi šīs stratēģijas tika 
izstrādātas un iesniegtas Eiropas Komisijai 2014. gada 30. aprīlī, bet ik pēc trīs gadiem tās jāpārskata un jāpilnveido.Nākam
aktualizētās stratēģijas iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 30. aprīlis.

Mērķtiecīgai Nacionālai renovācijas stratēģijai jāietver skaidri energoefektivitātes mērķi, kā arī koordinācija starp esošajā
iniciatīvām, lai mazinātu šķēršļus kvalitatīvai dziļo renovāciju veikšanai. Nepieciešamas jaunas iniciatīvas, kas veicina  
sabiedrības un nozares dalībnieku aktīvu iesaisti, zināšanu un prasmju uzlabošanu, kā arī nodrošina būvniecības nozarē 
strādājošo spēju īstenot augstas kvalitātes renovāciju un ieviest jaunus finansēšanas  modeļus un iniciatīvas. ES ir atbildīg
par 10% globālo CO2 emisiju samazināšanu, un ir viena no 175 valstīm, kas š.g. 22. aprīlī parakstīja Parīzes līgumu ANO 
Vispārējās Konvencijas par Klimata Pārmaiņām ietvaros, tādējādi sniedzot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanai. 
Eiropas Savienības Energoefektivitātes direktīva ir nozīmīgākais regulējums ES 27% energoresursu ietaupījuma sasniegšanai 
līdz 2030.g. Ņemot vērā, ka apmēram 35% no ES ēkām ir vairāk nekā 50 gadus vecas, tām nepieciešama renovācija, lai 
nodrošinātu kvalitatīvus dzīves apstākļus un mūsdienīgus
http://buildupon.eu/lv/dialogue/countries/latvia/

Galvenās barjeras– projekta BUILD UPON ietvaros veiktais pētījums liecina, ka barjeras kvalitatīvas renovācijas 
īstenošanai iedalāmas piecās pamatkategorijās: 1)sabiedrības informētības un izpratnes trūkums; 2) zināšanu un prasmju 
trūkums, 3) finanšu un ekonomiskās barjeras,

Saskaņā ar Latvijas būvniecības un renovācijas sektora ekspertu viedokli Latvijas renovācijas procesa veiksmīgai norisei 
svarīgi mazināt sekojošus šķēršļus: Resursu un finanšu iniciatīvu
Grantu un kredītu ar zemām procentu likmēm ierobežota pieejamība; Informācijas trūkums par alternatīviem finansēšanas 
modeļiem un atbalsta instrumentiem; Precīzu mērķu nullei pietuvināta energoresurs
nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu pēc renovācijas; Ēku atbilstības energoefektivitātes prasībām vērtēšanas 
nepietiekamība; Nepietiekamas iespējas izmantot Zaļā iepirkuma kritērijus attiecībā uz renovāciju; Tehniskā atba
nepietiekamība, kas noved pie zemas kvalitātes; Nepilnīgi projektu vērtēšanas kritēriji; Reģionāla un vietēja līmeņa 
stratēģiju, rīcības plānu un energoefektivitātes mērķu trūkums; Daudzdzīvokļu ēku neprasmīga pārvaldīšana; Zemas 
kvalitātes projekti un būvdarbi, un kvalitatīvas būvuzraudzības trūkums; Nepietiekams daudzums speciālistu un atbilstoši 
izglītotu darbinieku. 

 

 

 

  

Kompleksā ēkurenovācija ir viens no nozīmīgākajiem elementiem Eiropas CO2 emisiju samazināšanai, energoefektivitātes 
uzlabošanai, jaunu darbavietu radīšanai būvniecības sektorā un labākai ēku kvalitātei. Projekts BUILD UPON ir inovatīvs 
divu gadu Eiropas Savienības (ES)pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ēku renovācijas stratēģijuizstrādi un ieviešanu. 

Projektā BUILD UPON piedalās 13 ES valstu zaļo būvniecības padomes, t. sk. Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome. Tas 
ozares pārstāvjiem, pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi nacionālā, kā arī 

starptautiskā līmenī, lai veicinātu nacionālo renovācijas stratēģiju pilnveidošanu atbilstoši ES Energoefektivitātes 
direktīvas prasībām un nacionālajai situācijai. Plašāka informācija pieejama šeit: www.buildupon.eu/lv

PAR PROJEKTU “BUILD UPON” 

Nacionālā renovācijas stratēģija – saskaņā ar 2012. gadā pieņemto Energoefektivitātes direktīvu, Eiropas 
Savienība (ES) uzdeva katrai dalībvalstij izstrādāt “Nacionālo renovācijas stratēģiju”, t.i. ilgtermiņa stratēģiju dzīvojamo 

enovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem. Pirmo reizi šīs stratēģijas tika 
izstrādātas un iesniegtas Eiropas Komisijai 2014. gada 30. aprīlī, bet ik pēc trīs gadiem tās jāpārskata un jāpilnveido.Nākam

egšanas termiņš ir 2017. gada 30. aprīlis. 

Mērķtiecīgai Nacionālai renovācijas stratēģijai jāietver skaidri energoefektivitātes mērķi, kā arī koordinācija starp esošajā
iniciatīvām, lai mazinātu šķēršļus kvalitatīvai dziļo renovāciju veikšanai. Nepieciešamas jaunas iniciatīvas, kas veicina  

rības un nozares dalībnieku aktīvu iesaisti, zināšanu un prasmju uzlabošanu, kā arī nodrošina būvniecības nozarē 
strādājošo spēju īstenot augstas kvalitātes renovāciju un ieviest jaunus finansēšanas  modeļus un iniciatīvas. ES ir atbildīg

CO2 emisiju samazināšanu, un ir viena no 175 valstīm, kas š.g. 22. aprīlī parakstīja Parīzes līgumu ANO 
Vispārējās Konvencijas par Klimata Pārmaiņām ietvaros, tādējādi sniedzot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanai. 

s direktīva ir nozīmīgākais regulējums ES 27% energoresursu ietaupījuma sasniegšanai 
līdz 2030.g. Ņemot vērā, ka apmēram 35% no ES ēkām ir vairāk nekā 50 gadus vecas, tām nepieciešama renovācija, lai 
nodrošinātu kvalitatīvus dzīves apstākļus un mūsdienīgus energoefektivitātes rādītājus.Vairāk informācijas šeit: 
http://buildupon.eu/lv/dialogue/countries/latvia/ 

projekta BUILD UPON ietvaros veiktais pētījums liecina, ka barjeras kvalitatīvas renovācijas 
īstenošanai iedalāmas piecās pamatkategorijās: 1)sabiedrības informētības un izpratnes trūkums; 2) zināšanu un prasmju 
trūkums, 3) finanšu un ekonomiskās barjeras, 4)administratīvais slogs un 5) likumdošanas un politiskās barjeras. 

Saskaņā ar Latvijas būvniecības un renovācijas sektora ekspertu viedokli Latvijas renovācijas procesa veiksmīgai norisei 
svarīgi mazināt sekojošus šķēršļus: Resursu un finanšu iniciatīvu nepietiekamība; Namīpašnieku parādi un kredītsaistības; 
Grantu un kredītu ar zemām procentu likmēm ierobežota pieejamība; Informācijas trūkums par alternatīviem finansēšanas 
modeļiem un atbalsta instrumentiem; Precīzu mērķu nullei pietuvināta energoresursu patēriņa ēkām trūkums; Bažas par 
nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu pēc renovācijas; Ēku atbilstības energoefektivitātes prasībām vērtēšanas 
nepietiekamība; Nepietiekamas iespējas izmantot Zaļā iepirkuma kritērijus attiecībā uz renovāciju; Tehniskā atba
nepietiekamība, kas noved pie zemas kvalitātes; Nepilnīgi projektu vērtēšanas kritēriji; Reģionāla un vietēja līmeņa 
stratēģiju, rīcības plānu un energoefektivitātes mērķu trūkums; Daudzdzīvokļu ēku neprasmīga pārvaldīšana; Zemas 

n būvdarbi, un kvalitatīvas būvuzraudzības trūkums; Nepietiekams daudzums speciālistu un atbilstoši 

samazināšanai, energoefektivitātes 
uzlabošanai, jaunu darbavietu radīšanai būvniecības sektorā un labākai ēku kvalitātei. Projekts BUILD UPON ir inovatīvs 
divu gadu Eiropas Savienības (ES)pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projekts, kura 

Projektā BUILD UPON piedalās 13 ES valstu zaļo būvniecības padomes, t. sk. Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome. Tas 
ozares pārstāvjiem, pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi nacionālā, kā arī 

starptautiskā līmenī, lai veicinātu nacionālo renovācijas stratēģiju pilnveidošanu atbilstoši ES Energoefektivitātes 
www.buildupon.eu/lv.  

saskaņā ar 2012. gadā pieņemto Energoefektivitātes direktīvu, Eiropas 
Savienība (ES) uzdeva katrai dalībvalstij izstrādāt “Nacionālo renovācijas stratēģiju”, t.i. ilgtermiņa stratēģiju dzīvojamo māju 

enovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem. Pirmo reizi šīs stratēģijas tika 
izstrādātas un iesniegtas Eiropas Komisijai 2014. gada 30. aprīlī, bet ik pēc trīs gadiem tās jāpārskata un jāpilnveido.Nākamais 

Mērķtiecīgai Nacionālai renovācijas stratēģijai jāietver skaidri energoefektivitātes mērķi, kā arī koordinācija starp esošajām 
iniciatīvām, lai mazinātu šķēršļus kvalitatīvai dziļo renovāciju veikšanai. Nepieciešamas jaunas iniciatīvas, kas veicina  

rības un nozares dalībnieku aktīvu iesaisti, zināšanu un prasmju uzlabošanu, kā arī nodrošina būvniecības nozarē 
strādājošo spēju īstenot augstas kvalitātes renovāciju un ieviest jaunus finansēšanas  modeļus un iniciatīvas. ES ir atbildīga 

CO2 emisiju samazināšanu, un ir viena no 175 valstīm, kas š.g. 22. aprīlī parakstīja Parīzes līgumu ANO 
Vispārējās Konvencijas par Klimata Pārmaiņām ietvaros, tādējādi sniedzot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanai. 

s direktīva ir nozīmīgākais regulējums ES 27% energoresursu ietaupījuma sasniegšanai 
līdz 2030.g. Ņemot vērā, ka apmēram 35% no ES ēkām ir vairāk nekā 50 gadus vecas, tām nepieciešama renovācija, lai 

energoefektivitātes rādītājus.Vairāk informācijas šeit: 

projekta BUILD UPON ietvaros veiktais pētījums liecina, ka barjeras kvalitatīvas renovācijas 
īstenošanai iedalāmas piecās pamatkategorijās: 1)sabiedrības informētības un izpratnes trūkums; 2) zināšanu un prasmju 

4)administratīvais slogs un 5) likumdošanas un politiskās barjeras.  

Saskaņā ar Latvijas būvniecības un renovācijas sektora ekspertu viedokli Latvijas renovācijas procesa veiksmīgai norisei 
nepietiekamība; Namīpašnieku parādi un kredītsaistības; 

Grantu un kredītu ar zemām procentu likmēm ierobežota pieejamība; Informācijas trūkums par alternatīviem finansēšanas 
u patēriņa ēkām trūkums; Bažas par 

nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu pēc renovācijas; Ēku atbilstības energoefektivitātes prasībām vērtēšanas 
nepietiekamība; Nepietiekamas iespējas izmantot Zaļā iepirkuma kritērijus attiecībā uz renovāciju; Tehniskā atbalsta 
nepietiekamība, kas noved pie zemas kvalitātes; Nepilnīgi projektu vērtēšanas kritēriji; Reģionāla un vietēja līmeņa 
stratēģiju, rīcības plānu un energoefektivitātes mērķu trūkums; Daudzdzīvokļu ēku neprasmīga pārvaldīšana; Zemas 

n būvdarbi, un kvalitatīvas būvuzraudzības trūkums; Nepietiekams daudzums speciālistu un atbilstoši 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbības partneri 
LIBP ir gandarīta par iespēju piedalīties 
atbalstu un sadarbību: 

BUILD UPON projektā kopumā plānoti nacionāla, reģionāla un starptautiska 
Eiropas valstīs. Paredzēts, ka no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada februārim Latvijā notiks seši BUILD UPON pasākumi, 
kuros vērtēsim renovācijas gaitu Latvijā un pieredzi citās valstīs, iesaistot ārvalstu ekspertus, kā arī 
citu valstu piemērus renovācijas veicināšanai un centīsimies aktīvi iesaistīt būvniecības un renovācijas sektora 
pārstāvjus Renovācijas stratēģijas pilnveidošanā un īstenošanā. Projekta semināri norisināsies Rīgā, Liepājā, Jūrmalā 
un citur Latvijā. Aicinām visus interesentus aktīvi sekot līdzi informācijai par semināru norisi un piedalīties!

Vairāk informācijas šeit: http://buildupon.eu/lv/dialogue/countries/latvia/#

 

 

 

 

LIBP ir gandarīta par iespēju piedalīties šī semināra organizēšanā un pateicas partneriem par 

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome 
ilgtspējīgas būvniecības izaugsmi Latvijā, 2010. gadā tika dibināta 
Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP). 
apvienobūvniecības nozares profesionāļus un līderus 
būvniekus, materiālu ražotājus, nevalstiskās organizācijas, 
profesionāļus un mācībspēkus. LIBP misija ir veicināt sabiedrības 
izpratni par ilgtspējīgu būvniecību un tās pielietošanas iespējām, 
kā arī panākt ilgtspējīgas būvniecības principu ieviešanu Latvijas 
būvniecības politikā un praksē. Uzzini vairāk: 
sazinies ar mums: info@ibp.lv.  

 

 

 

 

 

 
Projekta BUILD UPON publisko pasākumu cikls

BUILD UPON projektā kopumā plānoti nacionāla, reģionāla un starptautiska līmeņa88semināri un pasākumi 13 
Eiropas valstīs. Paredzēts, ka no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada februārim Latvijā notiks seši BUILD UPON pasākumi, 
kuros vērtēsim renovācijas gaitu Latvijā un pieredzi citās valstīs, iesaistot ārvalstu ekspertus, kā arī 
citu valstu piemērus renovācijas veicināšanai un centīsimies aktīvi iesaistīt būvniecības un renovācijas sektora 
pārstāvjus Renovācijas stratēģijas pilnveidošanā un īstenošanā. Projekta semināri norisināsies Rīgā, Liepājā, Jūrmalā 

ur Latvijā. Aicinām visus interesentus aktīvi sekot līdzi informācijai par semināru norisi un piedalīties!

http://buildupon.eu/lv/dialogue/countries/latvia/# 

 

organizēšanā un pateicas partneriem par 

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome – atbalstot 
ilgtspējīgas būvniecības izaugsmi Latvijā, 2010. gadā tika dibināta 
Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP). Tā 
apvienobūvniecības nozares profesionāļus un līderus – 
būvniekus, materiālu ražotājus, nevalstiskās organizācijas, 
profesionāļus un mācībspēkus. LIBP misija ir veicināt sabiedrības 
izpratni par ilgtspējīgu būvniecību un tās pielietošanas iespējām, 

panākt ilgtspējīgas būvniecības principu ieviešanu Latvijas 
būvniecības politikā un praksē. Uzzini vairāk: www.ibp.lv, 

ublisko pasākumu cikls 

līmeņa88semināri un pasākumi 13 
Eiropas valstīs. Paredzēts, ka no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada februārim Latvijā notiks seši BUILD UPON pasākumi, 
kuros vērtēsim renovācijas gaitu Latvijā un pieredzi citās valstīs, iesaistot ārvalstu ekspertus, kā arī izskatīsim labākos 
citu valstu piemērus renovācijas veicināšanai un centīsimies aktīvi iesaistīt būvniecības un renovācijas sektora 
pārstāvjus Renovācijas stratēģijas pilnveidošanā un īstenošanā. Projekta semināri norisināsies Rīgā, Liepājā, Jūrmalā 

ur Latvijā. Aicinām visus interesentus aktīvi sekot līdzi informācijai par semināru norisi un piedalīties! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#BUILDUPON 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis2020” saskaņā ar 
granta līgumu Nr.649727.Atsauce: Šī materiāla autori ir 

Komisijas viedokli, nedz arī EASME vai Eiropas Komisijas ir atbildīgas par jebkādu šī materiāla izmantošanu.

Latvijas renovācijas tirgus dalībnieki 
Projekta BUILD UPON ietvaros veikta Latvijas renovācijas procesā 
iesaistīto organizāciju apkopošana interaktīvās kartēs. Kartes laika 
gaitā tiek pilnveidotas. Skaties tās šeit:https://kumu.io/LSBC/build
upon-renovation-stakeholder-system-map-latvia
arī Tava organizācija ir iesaistīta! Sazinies ar mums, lai pilnveidotu 
karti! 

 
RenoWiki 
RenoWiki ir BUILD UPON tiešsaistes datubāze, kas apkopo dažādu 
valstu veiksmīgākās renovācijas iniciatīvas dažādās valstīs 
(likumdošanas, finanšu, pētniecības, izglītības utt.). Tās mērķis ir 
sniegt visiem iespējamiem interesentiem informāciju pa
veiksmīgākajiem piemēriem renovācijas veicināšanai, kā arī rosināt 
šo iniciatīvu izmantošanu un pārņemšanu citās valstīs. Datubāzē 
iekļautas arī svarīgākās Latvijas renovācijas iniciatīvas, bet, ja 
neatrodi savu iniciatīvu Renowiki, aicinām to pievienot 
mūs! Viens no izaicinājumiem labāko iniciatīvu ieviešanai citās 
valstīs, ir to ietekmes objektīva novērtēšana. Viens no labākajiem 
Latvijas piemēriem ir EM komunikācijas kampaņa “Dzīvo Siltāk”.
Vairāk informācijas šeit: http://buildupon.eu/lv/initiatives/#the
renowiki 

PROJEKTU ĪSTENO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis2020” saskaņā ar 
granta līgumu Nr.649727.Atsauce: Šī materiāla autori ir pilnībā atbildīgi par tā saturu. Tas nekādā veidā nepārstāv ne Eiropas 

Komisijas viedokli, nedz arī EASME vai Eiropas Komisijas ir atbildīgas par jebkādu šī materiāla izmantošanu.

Piedalies arī Tu! 
Ja esi eksperts būvniecībā, nevalstiskā vai valsts un pašvaldību 
sektora pārstāvis, valsts un privāto uzņēmumu, asociāciju vai 
biedrību pārstāvis, vai arī esi bijis iesaistīts augstas 
efektivitātes ēku renovācijā, Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības 
padome aicina Tevi līdzdarboties! 

 
Projekta BUILD UPON ietvaros veikta Latvijas renovācijas procesā 
iesaistīto organizāciju apkopošana interaktīvās kartēs. Kartes laika 

https://kumu.io/LSBC/build-
latvia un pārliecinies, ka 

arī Tava organizācija ir iesaistīta! Sazinies ar mums, lai pilnveidotu 

UPON tiešsaistes datubāze, kas apkopo dažādu 
valstu veiksmīgākās renovācijas iniciatīvas dažādās valstīs 
(likumdošanas, finanšu, pētniecības, izglītības utt.). Tās mērķis ir 
sniegt visiem iespējamiem interesentiem informāciju par 
veiksmīgākajiem piemēriem renovācijas veicināšanai, kā arī rosināt 
šo iniciatīvu izmantošanu un pārņemšanu citās valstīs. Datubāzē 
iekļautas arī svarīgākās Latvijas renovācijas iniciatīvas, bet, ja 
neatrodi savu iniciatīvu Renowiki, aicinām to pievienot vai informēt 
mūs! Viens no izaicinājumiem labāko iniciatīvu ieviešanai citās 
valstīs, ir to ietekmes objektīva novērtēšana. Viens no labākajiem 
Latvijas piemēriem ir EM komunikācijas kampaņa “Dzīvo Siltāk”. 

http://buildupon.eu/lv/initiatives/#the-
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www.ibp.lv
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Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis2020” saskaņā ar 
pilnībā atbildīgi par tā saturu. Tas nekādā veidā nepārstāv ne Eiropas 

Komisijas viedokli, nedz arī EASME vai Eiropas Komisijas ir atbildīgas par jebkādu šī materiāla izmantošanu. 

 
būvniecībā, nevalstiskā vai valsts un pašvaldību 

sektora pārstāvis, valsts un privāto uzņēmumu, asociāciju vai 
biedrību pārstāvis, vai arī esi bijis iesaistīts augstas 
efektivitātes ēku renovācijā, Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības 

www.buildupon.eu/lv 

www.buildupon.eu/initiatives 

www.ibp.lv 


