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Seminārs par Latvijas Renovācijas stratēģijas 2.versiju un 

, Elizabetes 61, Rīga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šā gada 30. septembrī Rīgā
par Latvijas Renovācijas stratēģiju

 
Šā gada 30.septembrī Rīgā, kinoteātra “SplendidPalace” telpās notika
stratēģijas jauno versiju un sagatavotajiem rekomendāciju priekšlikumiem
būvniecības padome (LIBP) ES programmas "Apvārsnis
trešais projekta BUILD UPON publiskais pasākums Latvijā, kas vērsts uz renovācijas un energoefektivitātes 
paaugstināšanas veicināšanu valstī. Seminārā piedalījās pavisam 26 dalībnieki, kas pārstāvēja Ekonomikas 
ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts 
būvniecības kontroles biroju, Valsts Ugunsdrošības dienestu, Rīgas Enerģē
pašvaldību, Liepājas Universitāti, Valsts nekustāmo īpašumu aģentūru, Būvinženieru savienību, būvniecības 
uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas.

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

 

  
 

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome 
būvniecības izaugsmi Latvijā, 2010. gadā tika dibināta Latvijas Ilgtspējīgas 
būvniecības padome (LIBP). Tā apvienobūvniecības nozares profesionāļus 
un līderus 
profesionāļu
par ilgtspējīgu būvniecību un tās pielietošanas iespējām, kā arī panākt 
ilgtspējīgas būvniecības principu ieviešanu Latvijas būvniecības politikā un 
praksē. Uzzini vairāk: 

Šā gada 30. septembrī Rīgā notika seminārs  
par Latvijas Renovācijas stratēģiju 

Šā gada 30.septembrī Rīgā, kinoteātra “SplendidPalace” telpās notika seminārs par Latvijas Renovācijas 
stratēģijas jauno versiju un sagatavotajiem rekomendāciju priekšlikumiem, ko rīkoja Latvijas 
būvniecības padome (LIBP) ES programmas "Apvārsnis-2020" projekta BUILD UPON ietvaros. Šis bija jau 
trešais projekta BUILD UPON publiskais pasākums Latvijā, kas vērsts uz renovācijas un energoefektivitātes 

eminārā piedalījās pavisam 26 dalībnieki, kas pārstāvēja Ekonomikas 
ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts 
būvniecības kontroles biroju, Valsts Ugunsdrošības dienestu, Rīgas Enerģētikas aģentūru, Liepājas 
pašvaldību, Liepājas Universitāti, Valsts nekustāmo īpašumu aģentūru, Būvinženieru savienību, būvniecības 
uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas. 

LIBP ir gandarīta par iespēju piedalīties šī semināra 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, kā arī panākt 
ilgtspējīgas būvniecības principu ieviešanu Latvijas būvniecības politikā un 
praksē. Uzzini vairāk: www.ibp.lv, sazinies ar mums: info@ibp.lv

seminārs par Latvijas Renovācijas 
, ko rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas 

2020" projekta BUILD UPON ietvaros. Šis bija jau 
trešais projekta BUILD UPON publiskais pasākums Latvijā, kas vērsts uz renovācijas un energoefektivitātes 

eminārā piedalījās pavisam 26 dalībnieki, kas pārstāvēja Ekonomikas 
ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts 

tikas aģentūru, Liepājas 
pašvaldību, Liepājas Universitāti, Valsts nekustāmo īpašumu aģentūru, Būvinženieru savienību, būvniecības 

organizēšanā un pateicas partneriem par 

atbalstot ilgtspējīgas 
būvniecības izaugsmi Latvijā, 2010. gadā tika dibināta Latvijas Ilgtspējīgas 
būvniecības padome (LIBP). Tā apvienobūvniecības nozares profesionāļus 

būvniekus, materiālu ražotājus, nevalstiskās organizācijas, 
s 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 

info@ibp.lv.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PAR PROJEKTU “BUILD UPON”

Latvijas Nacionālā renovācijas stratēģija
Savienība (ES) uzdeva katrai dalībvalstij izstrādāt “Nacionālo renovācijas stratēģiju”, t.i. ilgtermiņa stratēģiju dzīvojamo 
māju 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.Nākamais aktualizētās stratēģijas iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 30. aprīlis.

Mērķtiecīgai Nacionālai renovācijas stratēģijai jāietver skaid
esošajām iniciatīvām, lai mazinātu šķēršļus kvalitatīvai dziļo renovāciju veikšanai. Nepieciešamas jaunas iniciatīvas, kas 
veicina  sabiedrības un nozares dalībnieku aktīvu iesaisti, zināšanu un prasm
nozarē strādājošo spēju īstenot augstas kvalitātes renovāciju un ieviest jaunus finansē
atbildīga par 10% globālo CO2 emisiju samazināšanu, un ir viena no 175 valstīm, kas š.g.
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 energoefektivitātes rādītājus.Vairāk 
informācijas šeit: 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 energoresursu
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 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 
BUILD UPON ir inovatīvs divu gadu Eiropas Savienības (ES)pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” 
(Horizon 2020) projekts, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ēku renovācijas stratēģijuizstrādi un ieviešanu.

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 

u nacionālo renovācijas stratēģiju pilnveidošanu atbilstoši ES Energoefektivitātes 
direktīvas prasībām un nacionālajai situācijai. Plašāka informācija pieejama šeit: www.buildupon.eu/lv

PAR PROJEKTU “BUILD UPON” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas 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 
māju un komerciālo būvju renovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem. Pirmo reizi šīs stratēģijas tika 

tas un iesniegtas Eiropas Komisijai 2014. gada 30. aprīlī, bet ik pēc trīs gadiem tās jāpārskata un 
jāpilnveido.Nākamais aktualizētās stratēģijas iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 30. aprīlis. 

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  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. 
atbildīga 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 

taupījuma 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 

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

rojekta 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
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 

sta 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; 

būvdarbi, un kvalitatīvas būvuzraudzības trūkums; Nepietiekams daudzums speciālistu un 

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) projekts, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ēku renovācijas stratēģijuizstrādi un ieviešanu. 

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 

u nacionālo renovācijas stratēģiju pilnveidošanu atbilstoši ES Energoefektivitātes 
www.buildupon.eu/lv.  

askaņā ar 2012. gadā pieņemto Energoefektivitātes direktīvu, Eiropas 
Savienība (ES) uzdeva katrai dalībvalstij izstrādāt “Nacionālo renovācijas stratēģiju”, t.i. ilgtermiņa stratēģiju dzīvojamo 
māju un komerciālo būvju renovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem. Pirmo reizi šīs stratēģijas tika 

tas un iesniegtas Eiropas Komisijai 2014. gada 30. aprīlī, bet ik pēc trīs gadiem tās jāpārskata un 

ri energoefektivitātes mērķi, kā arī koordinācija starp 
esošajām iniciatīvām, lai mazinātu šķēršļus kvalitatīvai dziļo renovāciju veikšanai. Nepieciešamas jaunas iniciatīvas, kas 

ju uzlabošanu, kā arī nodrošina būvniecības 
šanas  modeļus un iniciatīvas. ES ir 
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 

taupījuma 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 

rojekta 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 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 

sta 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; 

būvdarbi, un kvalitatīvas būvuzraudzības trūkums; Nepietiekams daudzums speciālistu un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 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/# 

„Mums ir konkrēti priekšlikumi, kādi 
nosacījumi būtu jāiekļauj publisko iepirkumu 
kritērijos, lai veicinātu godīgu konkurenci un 
nodrošinātu kvalitāti.”  

Gints Miķelsons, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības 
padomes (LIBP) valdes priekšsēdētājs 

„Renovācijas stratēģijai un tās 
ieviešanas procesam ir jābūt 
caurspīdīgam, saprotamam un 
visaptverošam, lai uzlabotu iedzīvotāju 
dzīves apstākļus, jo tas ir mūsu mērķis.”  

Maija Križmane, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības 
padomes (LIBP) BUILD UPON projekta eksperte 
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Build&Design iepirkuma kritēriju 
svaru sadalījums

1.Ēkas energoefektivitātes risinājums, kW/qm
2.Būvniecības Garantijas nosacījumi
3.Dzīvescikla (Life Cycle Costs), Eur/qm
4.Ēkas konstruktīvais risinājums, funkcijas
5.Ēkas arhitektoniskais dizains
6.Būvdarbu projekta vadības komanda (pieredze), lomas
7.Būvdarbu kvalitātes un risku vadība (drošības risinājumi)
8.Gaisa kvalitātes sistēmas
9.Arhitektu projekta vadības komanda (pieredze)
10.Apmaksas nosacījumi

Seminārā sākumā uzņēmuma “E.L.L. Nekustāmie 
Tehniskais direktors Andris Stankevičs 
par ilgtspējīgas būvniecības principiem un aktualitātēm. 
 

Savukārt LIBP valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons 
pastāstīja par saimnieciski izdevīgāko iepirkumu kritēriju 
izstrādi Latvijas publisko ēku renovācijas projektiem. 
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Aptaujas dalībnieki

Latvijas renovācijas stratēģijas semināra norise
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Build&Design iepirkuma kritēriju 
svaru sadalījums

1.Ēkas energoefektivitātes risinājums, kW/qm

4.Ēkas konstruktīvais risinājums, funkcijas

6.Būvdarbu projekta vadības komanda (pieredze), lomas
7.Būvdarbu kvalitātes un risku vadība (drošības risinājumi)

9.Arhitektu projekta vadības komanda (pieredze)

“E.L.L. Nekustāmie īpašumi” 
 sniedza prezentāciju 

par ilgtspējīgas būvniecības principiem un aktualitātēm.  

LIBP valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons 
pastāstīja par saimnieciski izdevīgāko iepirkumu kritēriju 

publisko ēku renovācijas projektiem.  

 

Aptaujas dalībnieki

Pašvaldība

BVKB

Ministrijas

VNI

Attīstītāji

Būvnieki

Arhitekts

NVO

Konsultanti

“Definīcijas un ''rāmji'' nav modelis, 
lai pieņemtu lēmumus un 
izvērtētu alternatīvas, 
labāka veida cīņā pret ilgtspējību kā 
''akmenī ieciršana”!” 

Andris Stankevičs, SIA “E.L.L. Nekustāmie 
īpašumi” tehniskais direktors

Latvijas renovācijas stratēģijas semināra norise 

Definīcijas un ''rāmji'' nav modelis, 
pieņemtu lēmumus un 

 turklāt, nav 
labāka veida cīņā pret ilgtspējību kā 

, SIA “E.L.L. Nekustāmie 
īpašumi” tehniskais direktors 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semināra turpinājumā LIBP eksperte Maija Križmane pastāstīja par  
Latvijas Renovācijas stratēģijas v2 izstrādāšanas procesu, kā arī projekta BUILD UPON  
aktualitātēm un līdzšinējo procesu. Kā liecina apauju rezultāti, sanāksmes dalībnieki par renovācijas procesā 
visaktīvāk iesaistītajām organizācijām uzskata pašvaldības, citas valsts organizācijas, būvmateriālu ražotājus, 
konsultantus un attīstītājus. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Dalībnieku aptauja  
apaptaujaaptau 

Semināra turpinājumā dalībnieki balsoja par BUILD UPON Liepājā rīkotās Enerģijas dienas ietvaros 
izvirzītajām rekomendācijām, kopumā ar vairākuma atbalstu akceptējot 10 jaunas rekomendācijas 
Renovācijas stratēģijai: 
 
 1.secinājums: Renovācijas darbu kvalitātes uzlabošanai nepieciešams plānot investīcijas renovācijai 

ilgtermiņā, nodrošinot ēku ilgtspēju vismaz nākamos 50 gadus. 
 2.secinājums: Enerģijas piegādātājiem jāpiedāvā jauni instrumenti patērētājiem ēku energoefektivitātes 

celšanai, t. sk. pamatojoties uz Energoefektivitātes direktīvas prasībām. 
 3.secinājums: Jāattīsta juridiskais ietvars energoefektivitātes līgumiem, lai veicinātu partnerību ar Enerģijas 

pakalpojumu kompānijām (ESCOs), kas izmanto ietaupījumus uz energoefektivitātes rēķina, lai veicinātu 
renovāciju bez sākotnējās investīcijas/maksājuma no ēkas īpašnieka. 

 4.secinājums: Jāparedz ēkas dzīves cikla analīze, lai nodrošinātu, ka laicīgi tiek veikti nepieciešamie 
atjaunošanas darbi, lai pagarinātu ēkas mūžu, kā arī nodrošinātu iespēju efektīvai būvniecības materiālu 
otrreizējai izmantošanai. Ēkas jāprojektē, jāceļ un jārenovē, balstoties uz ilgtspējīgas pieejas principiem, 
izmantojot optimāla veida un daudzuma materiālus, kuri rada minimālus atkritumus un nodrošina ēkas 
atjaunošanas iespējamību. (cirkulārās ekonomikas pieeja) 

 5.secinājums: Jāizveido publiska tiešsaistes EES datubāze, kur ikviens, kas interesējas par darījumiem ar 
nekustāmajiem īpašumiem, var atrast informāciju par ēku energoefektivitātes rādītājiem, kas ļaus uzlabot 
to kvalitāti un energoefektivitāti. 

 6.secinājums: Jāvērtē iespēja ieviest būvmateriālu atbilstības ražošanas tehniskai specifikācijai pārbaudes, 
lai veiktu būvmateriālu testus un, gadījumā, ja tiek atklāta ievērojama neatbilstība, panāktu attiecīgā 
produkta ražošanas aizliegumu. Jānodrošina pārbaudes renovācijas un būvniecības procesā, lai 
pārliecinātos, ka izmantotie būvmateriāli atbilst projektā noteiktajam. 

 7.secinājums. Jānodrošina, lai renovēto ēku dzīvokļu īpašniekiem nepieaugtu nodokļu nasta vismaz kredīta 
atmaksas periodā, piemēram, iesaldējot ēku vērtību, lai mazinātu iedzīvotāju risku kredītu 
(ne)atmaksāšanai un dzīves līmeņa stabilitātes nodrošināšanai. 

 8.secinājums: Valsts un pašvaldību organizācijās jāizveido jaunas štata vietas energoefektivitātes 
speciālistiem, lai nodrošinātu energoefektivitātes prasību un standartu ievērošanas uzraudzību, kā arī 
apmācītu apsaimniekotājus un lietotājus. 

 9.secinājums: Jāveicina iedzīvotāju - dzīvokļu īpašnieku atbildības uzņemšanās par savām ēkām un to 
efektīvas pārvaldības nodrošināšanu, vienlaikus uzlabojot darbu ar iedzīvotājiem – dzīvokļu īpašniekiem, 
t.sk., izmantojot inovatīvas metodes. 

 10.secinājums: Jāvienkāršo lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz daudzdzīvokļu ēku renovēšanu, 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Renovācijas darbu kvalitātes uzlabošanai nepieciešams 

2. Enerģijas piegādātājiem jāpiedāvā jauni instrumenti

3. Jāattīsta juridiskais ietvars energoefektivitātes līgumiem

4. Jāparedz ēkas dzīves cikla analīze

5. Jāizveido publiska tiešsaistes EES datubāze 

6. Jāvērtē iespēja ieviest būvmateriālu atbilstības ražošanas 

7. Jānodrošina, lai renovēto ēku dzīvokļu īpašniekiem 

8. Valsts un pašvaldību organizācijās jāizveido jaunas štata 

9. Jāveicina iedzīvotāju - dzīvokļu īpašnieku atbildības 

10. Jāvienkāršo lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz 

Piekrišanas līmenis katram secinājumam

Piekrītu
Piekrītu ar nelieliem iebildumiem
Piekrītu ar iebildumiem
Noraidu
Atturos
Nepiekrītu, bet atbalstītu tad, ja vairākums piekrīt
Nepiekrītu un pieprasu atbrīvot mani no atbildības par ieviešanu

Lai gan iepriekšminētās rekomendācijas tika apstiprinātas ar balsojuma vairākumu, aptaujas datu analīze liecina, ka 
pret 5. un 10.rekomendāciju bija iebildumi balsotājiem, kas seminārā pārstāvēja valdības iestādes. Iebildumi pret 
10. rekomendāciju bija arī pārstāvjiem no pašvaldībām un finanšu institūcijām un NVO, ņemot vērā to, ka lēmumu 
pieņemšanas procesa vienkāršošanu attiecībā uz daudzdzīvokļu ēku renovēšanu ierobežo dažādas prasības, 
piemēram prasības finansējuma saņemšanai renovācijai. Neskatoties uz
procesu daudzdzīvokļu ēkās pastāv un tā ir jārisina. Savukārt, pret 3.rekomendāciju iebildumi bija pārstāvjiem no 
pašvaldībām.  
 
Vairākām dalībnieku grupām, t.sk. pašvaldībām, ēku lietotājiem un to pārstāvjiem, attīstītā
būvniecības pakalpojumu sniedzējiem, enerģētikas nozares pārstāvjiem un NVO bija iebildumi pret 
8.rekomendācijas sākotnējo formulējumu, kas sākotnēji paredzēja jaunu štata vietu izveidošanu valsts un 
pašvaldību iestādēs energoefektivitātes prasību un standartu ievērošanas uzraudzībai. Līdz ar to, šīs 
rekomendācijas formulējums tika attiecīgi mainīts un apstiprināts.

0 5 10

1. Renovācijas darbu kvalitātes uzlabošanai nepieciešams …

2. Enerģijas piegādātājiem jāpiedāvā jauni instrumenti- :

3. Jāattīsta juridiskais ietvars energoefektivitātes līgumiem-:

4. Jāparedz ēkas dzīves cikla analīze- :

5. Jāizveido publiska tiešsaistes EES datubāze -:

6. Jāvērtē iespēja ieviest būvmateriālu atbilstības ražošanas …

7. Jānodrošina, lai renovēto ēku dzīvokļu īpašniekiem …

8. Valsts un pašvaldību organizācijās jāizveido jaunas štata …

dzīvokļu īpašnieku atbildības …

10. Jāvienkāršo lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz …

Piekrišanas līmenis katram secinājumam

Piekrītu ar nelieliem iebildumiem
Piekrītu ar iebildumiem

Nepiekrītu, bet atbalstītu tad, ja vairākums piekrīt
Nepiekrītu un pieprasu atbrīvot mani no atbildības par ieviešanu

 

 

 

 

 

 

 

Lai gan iepriekšminētās rekomendācijas tika apstiprinātas ar balsojuma vairākumu, aptaujas datu analīze liecina, ka 
pret 5. un 10.rekomendāciju bija iebildumi balsotājiem, kas seminārā pārstāvēja valdības iestādes. Iebildumi pret 

pārstāvjiem no pašvaldībām un finanšu institūcijām un NVO, ņemot vērā to, ka lēmumu 
pieņemšanas procesa vienkāršošanu attiecībā uz daudzdzīvokļu ēku renovēšanu ierobežo dažādas prasības, 
piemēram prasības finansējuma saņemšanai renovācijai. Neskatoties uz to, problēma ar lēmumu pieņemšanas 
procesu daudzdzīvokļu ēkās pastāv un tā ir jārisina. Savukārt, pret 3.rekomendāciju iebildumi bija pārstāvjiem no 

Vairākām dalībnieku grupām, t.sk. pašvaldībām, ēku lietotājiem un to pārstāvjiem, attīstītā
būvniecības pakalpojumu sniedzējiem, enerģētikas nozares pārstāvjiem un NVO bija iebildumi pret 
8.rekomendācijas sākotnējo formulējumu, kas sākotnēji paredzēja jaunu štata vietu izveidošanu valsts un 

tātes prasību un standartu ievērošanas uzraudzībai. Līdz ar to, šīs 
rekomendācijas formulējums tika attiecīgi mainīts un apstiprināts. 

 

15 20

Lai gan iepriekšminētās rekomendācijas tika apstiprinātas ar balsojuma vairākumu, aptaujas datu analīze liecina, ka 
pret 5. un 10.rekomendāciju bija iebildumi balsotājiem, kas seminārā pārstāvēja valdības iestādes. Iebildumi pret 

pārstāvjiem no pašvaldībām un finanšu institūcijām un NVO, ņemot vērā to, ka lēmumu 
pieņemšanas procesa vienkāršošanu attiecībā uz daudzdzīvokļu ēku renovēšanu ierobežo dažādas prasības, 

to, problēma ar lēmumu pieņemšanas 
procesu daudzdzīvokļu ēkās pastāv un tā ir jārisina. Savukārt, pret 3.rekomendāciju iebildumi bija pārstāvjiem no 

Vairākām dalībnieku grupām, t.sk. pašvaldībām, ēku lietotājiem un to pārstāvjiem, attīstītājiem, konsultāciju un 
būvniecības pakalpojumu sniedzējiem, enerģētikas nozares pārstāvjiem un NVO bija iebildumi pret 
8.rekomendācijas sākotnējo formulējumu, kas sākotnēji paredzēja jaunu štata vietu izveidošanu valsts un 

tātes prasību un standartu ievērošanas uzraudzībai. Līdz ar to, šīs 
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Renovācijas darbu 
kvalitātes uzlabošanai 
nepieciešams plānot 

investīcijas …
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līgumiem, lai …
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cikla analīze
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datubāze.

Jāvērtē iespēja ieviest 
būvmateriālu 

atbilstības ražošanas 

Jānodrošina, lai 
renovēto ēku dzīvokļu 

īpašniekiem 
nepieaugtu nodokļu …
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jānodrošina 

energoefektivitātes …
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uzņemšanās par …

Jāvienkāršo lēmumu 
pieņemšanas process 

attiecībā uz 
daudzdzīvokļu ēku …

 

 
 

 

Finanšu organizāciju pārstāvji, ko seminārā  pārstāvēja ALTUM izteica iebildumus pret 3., 6. un 10. 
rekomendācijām, bet ēku lietotāji un to pārstāvji izteica iebildumus pret 1. un 8.rekomendācijām. Savukārt 
attīstītāju pārstāvji viennozīmīgi atbalstīja 1., 3., 7., rekomendācijas, bet izvirzīja iebildumus pret visām citām 
rekomendācijām. Augstskolu pārstāvji iebilda pret 1. un 5.rekomendācijām, bet NVO pārstāvji pret 4., 8., 9. un 
10.rekomendācijām.  
 
Ņemot vērā iepriekšminētos rezultātus un iebildumus attiecīgi tika koriģētas 7.un 8.rekomendācijas, kas saņēma 
vairāku kategoriju argumentētus iebildumus un ieteikumus to uzlabošanai. Semināra dalībnieku viedoklis un 
sniegtie priekšlikumi, komentāri un ierosinājumi tiks apkopoti un iestrādāti priekšlikumos rekomendācijām 
Latvijas Renovācijas stratēģijas jaunajam variantam.  
 

Prezentācijas:  
http://ibp.lv/lv/musu-projekti/projekta-

build-upon-publisko-pasakumu-cikls/ 
 

 
Semināra video:  

https://youtu.be/-hJZaj8CLw0 
 



         

 

 

       

       

 

 

 

Valdība
Pašvaldības
Citas publiskas organizācijas
Finanšu pakalpojumi
Ēku lietotāji (citi, kas nav iedzīvotāji)
Būvdarbu veicēji
Enerģijas piegādātāji
Zinātniski pētnieciskie institūti
Mediji
NVO

Valdība
Pašvaldības
Citas publiskas organizācijas
Finanšu pakalpojumi
Ēku lietotāji (citi, kas nav iedzīvotāji)
Būvdarbu veicēji
Enerģijas piegādātāji
Zinātniski pētnieciskie institūti
Mediji
NVO
Ēku lietotāji (iedzīvotāji)
Ar renovāciju tieši nesaistītas organizācijas

Projekta BUILD UPON ietvaros tiek veikta Latvijas 
renovācijas procesā iesaistīto organizāciju apkopošana 
interaktīvās kartēs, kas laika gaitā tiek pilnveidotas. Ir 
apkopota arī informācija par Enerģijas dienas 
dalībniekiem un veikta to analīze:  

Kopumā Latvijas renovācijas tirgū uz doto brīdi visvairāk 
tiek pārstāvētas šādas nozares – būvdarbu veicēji, NVO, 
citas publiskas organizācijas, kā arī valdība. 

 

 

 

Latvijas renovācijas tirgus dalībnieki: 
https://kumu.io/LSBC/build-upon-renovation-

stakeholder-system-map-latvia 

Semināra dalībnieki: 
https://kumu.io/LSBC/build-upon-latvian-

renovation-strategy-v2-30th-september-2016 

Renovācijas dalībnieki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#BUILDUPON 

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. 

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 
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 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”.
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 

aistīta! 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 

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 

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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#30APRILE2017 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis2020” saskaņā ar 
Tas nekādā veidā nepārstāv ne Eiropas 

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

 
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 

ēku renovācijā, Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības 
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