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Šā gada 22. augustā Liepājas koncerzāles “Liepājas Dzintars” Kamerzālē notika  

Enerģijas diena, ko organizēja Latvijas Ilgtspējīgasbūvniecības padome (LIBP) sadarbībā ar 

Liepājas pilsētas domi. 
 

Enerģijas dienas laikā dalībniekiem bija iespēja diskutēt ar pašvaldību pārstāvjiem, būvniecības politikas ekspertiem – 

renovācijas stratēģijas veidotajiem, ēku īpašniekiem un apsaimniekotajiem, kā arī būvindustrijas organizācijām par 

dzīvojamo un sabiedrisko ēku renovācijai aktualiem jautājumiem Liepājā un citās Latvijas pašvaldībās, nacionālās 

Renovācijas stratēģijas īstenošanu, finansējuma pieejamību renovācijai pašvaldībās, kā arī labajām praksēm citās 

Eiropas valstīs un reģionos. Pasākumā piedalījās valsts un pašvaldību organizāciju pārstāvji, būvniecības procesā 

iesaistītie pasūtītāji, uzņēmēji un eksperti, izglītības un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas diskutēja par ēku 

renovācijas politiku, finansējuma pieejamību, prasībām un standartiem, kā arī nepieciešamajām prasmēm, kvalifikāciju 

un sabiedrības informētību. Savukārt, apaļā galda diskusijās dalībniekiem bija iespēja runāt par renovācijai aktuālām 

tēmām - sabiedrības informētības veicināšanu dzīvojamo ēku energoefektivitātes celšanai; kvalifikācijas celšanu 

būvniecības nozarē energoefektīvu pasākumu kvalitatīvai ieviešanai; finansējuma pieejamību un apgūšanu; politiskājām 

iniciatīvām pašvaldībās renovāciju norises veicināšanai. Enerģijas dienas otrajā daļā dalībnieki iepazinās klātienē ar 

Liepājas pilsētas pieredzi energoefektivitātes uzlabošanā un renovācijā, apmeklējot konkrētus objektus - SIA “Liepājas 

enerģija” un renovēto bērnudārzu “Pienenīte” (Karaostā). 

Enerģijas dienas mērķauditorija: valsts un pašvaldību institūcijas, būvniecības industriju pārstāvji, ēku 

īpašnieki un  apsaimniekotāji, NVO u.c. 

 

 

Sadarbības partneri 
LIBP ir gandarīta par iespēju piedalīties Enerģijas dienas organizēšanā un pateicas partneriem 

par atbalstu un sadarbību: 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome – atbalstot ilgtspējīgas būvniecības izaugsmi Latvijā, 2010. gadā tika 

dibināta Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP). Tā apvieno būvniecības 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.  

Liepājas dome – Liepāja kā pirmā no Latvijas pilsētām ir ieviesusi un sertificējusi 

starptautiski akreditētu energopārvaldības sistēmu. 2016. gada 4.jūlijā, Liepājas domes vadībai 

tika pasniegts Lielbritānijas sertificējošās institūcijas sertifikāts par starptautiski akreditētas 

energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2011 ieviešanu, līdz ar to Liepāja ir pirmā no Latvijas 

pilsētām, kas, apzinoties resursu pieejamības un vides aizsardzības nozīmi, šādu sistēmu ir 

ieviesusi.  

Koncertzāle „Lielais dzinars” – ēkas arhitektoniskā ideja radās 2003.gadā, kad tā laika Liepājas Simfoniskā 

orķestra vadītāja Imanta Rešņa iniciēta, Liepājas domes un Latvijas Arhitektu savienības rīkotajā starptautiskajā skiču 

projektu konkursā uzvarēja austriešu arhitekta Folkera Gīnkes darbs, kam vēlāk tika dots nosaukums „Lielais 

dzintars”. Koncertzāles projektu ir veidojusi starptautiska komanda, kuras sastāvā strādāja gan Austrijas, gan Vācijas 

un Latvijas eksperti un 24 biroju pārstāvji uzņēmuma „Volker Giencke & Company” vadībā. 

Uzzini vairāk: www.greatamber.lv. 

“Liepājas pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus ir strādājusi pie tā, lai ieviestu dažādus energotaupības pasākumus. 

Sertifikācijas audita laikā auditoram bija iespēja pārliecināties, ka ne tikai dokumenti atbilda standarta prasībām, bet 

pārvaldības sistēma ir “dzīva” un tā iemieso organizācijas centienus rūpēties par resursiem no izmaksu taupīšanas 

perspektīvas. Energopārvaldības sistēma pašvaldībām palīdz labāk plānot energotaupības pasākumus, kā arī izsekot 

reālam ietaupījumam un sniegt ieguldījumu kopīgā mērķa sasniegšanai – samazināt enerģijas patēriņu Latvijā” 

norāda BM Trada Latvija pārstāve Agnese Alksne. 

Uzzini vairāk: www.liepaja.lv. 

 

Uzņēmums “Liepājas Enerģija” 

Renovētā pirmsskolas izglītības iestāde 

„Pienenīte” (Karostā) 

http://www.ibp.lv/
mailto:info@ibp.lv
http://www.liepaja.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksā ēku renovācija 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. 

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 informācija pieejama šeit: www.buildupon.eu/lv.  

 

Vairākinformācijasšeit: http://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 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 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.   

ES ir 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 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, 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 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. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 īgā, 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/# 

 

 

„BUILD UPON Liepājas seminārā apskatītās tēmas ir pilnībā attiecināmas arī uz Rīgu daudz 

lielākā apjomā un ar lielāku intensitāti. Rīgā atjaunojams milzīgs fonds, it īpaši dzīvojamajā 

segmentā, aptuveni 6000 mājas prasa neatliekamu renovāciju. Tasir liels potenciāls gan 

enerģijas ietaupījumam, gan biznesa potenciāls uzņēmējdarbībai – piegādāt, būvēt, izstrādāt un 

īstenot projektus, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti simtiem tūkstoš rīdzinieku.  

Nepieciešams renovēt vismaz kvartālu mērogā, nevis atsevišķas ēkas. Tas ļauj iegūt apjoma 

cenas gan materiāliem, gan darbam, kā arī ļauj industrijai ieguldīt tehnoloģijās un zināšanās, lai 

uzlabotu darba efektivitāti un kvalitāti. Tādējādi pārskatāmā laika periodā, kvartāls vai daļa no 

padomju laika mikrorajoniem pārtaptu par mūsdienīgu dzīves vidi – inženiertehniski, ekoloģiski, 

estētiski, funkcionāli.”  

Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekts 

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


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šā gada 22. augustā Liepājas koncertzāles “Liepājas Dzintars” 

telpās notika projekta BUILD UPON (www.buildupon.eu/lv) 

otrais Latvijas seminārs – Enerģijas diena, ko organizēja Latvijas 

Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP, www.ibp.lv) sadarbībā 

ar Liepājas pilsētas domi (www.liepaja.lv). Pasākuma norises 

vieta - nesen uzbūvētā koncertzālē „Lielais dzintars” pati par sevi 

ir īpašs modernās arhitektūras un būvniecības paraugs. Nesen tā ir 

saņēmusi godalgoto balvu prestižajā arhitektūras konkursā 

"Architizer" halles / teātra kategorijā. Ilgtspējas iezīmes 

koncertzālē ietver inovatīvus akustiskos risinājumus, augstu 

iekštelpu gaisa kvalitāti un dabīgo apgaismojumu.  

Enerģijas dienā piedalījās 71 dalībnieks no dažādām Latvijas 

vietām – Ekonomikas ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības 

centra, ALTUM, Rīgas galvenā arhitekta biroja, "Latvenergo" 

Energoefektivitātes centra, vairākām pašvaldībām, Latvijas 

Energoefektivitātes asociācijas, Rīgas Tehniskās universitātes, 

būvniecības uzņēmumiem, NVO, plašsaziņas līdzekļiem un citām 

organizācijām. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja diskutēt 

ar pašvaldību pārstāvjiem, būvniecības politikas ekspertiem – 

renovācijas stratēģijas veidotajiem, ēku īpašniekiem un 

apsaimniekotajiem, kā arī būvindustrijas organizācijām par 

dzīvojamo un sabiedrisko ēku renovācijai aktuāliem jautājumiem 

Liepājā un citās Latvijas pašvaldībās, nacionālās Renovācijas 

stratēģijas īstenošanu, finansējuma pieejamību renovācijai 

pašvaldībās, kā arī labajām praksēm citās Eiropas valstīs un 

reģionos. 

Enerģijas dienu atklāja Liepājas domes pārstāvis Mārtiņš Tīdens, 

uzsverot Liepājas sasniegumus, atjaunojot sabiedriskās un 

daudzdzīvokļu ēkas, pilsētas enerģētikas uzņēmuma 

rekonstrukciju, panākot lielāku atjaunojamo resursu pielietošanu 

apkurei, kā arī dalījās Liepājas pieredzē sasniedzot atbilstību ISO 

50001: 2011 standartam. Liepāja ir pirmā no Latvijas pilsētām, 

kas ir saņēmusi Lielbritānijā akreditētu sertifikātu par ieviesto 

starptautiski akreditētu energovadības sistēmu ISO 50001: 2011, 

tādējādi atzīstot, cik svarīgi ir vides aizsardzības un resursu 

pieejamības jautājumi. 

Nākamais runātājs – "Liepājas enerģija" valdes priekšsēdētājs 

Anatolijs Suškovs runāja par uzņēmuma mērķiem, lai panāktu 

īpatsvaru starp videi draudzīgu un zaļās enerģijas apkures resursu 

izmantošanu Liepājā. Uzņēmums nesen ir saņēmis pozitīvu 

atzinību no starptautiska sertifikācijas līdera vadības sistēmās 

"Bureau Veritas Latvia" par saviem sasniegumiem kvalitātes 

vadības jomā un atbilstību ISO 9001-2009 prasībām. 

LIBP pārstāvji prezentēja ES programmas "Apvārsnis-2020" 

projekta BUILD UPON ietvaros paveikto un svarīgākos 

secinājumus par renovācijas gaitu Latvijā un citu ES dalībvalstu 

labajām praksēm, lai izpildītu ES Energoefektivitātes direktīvas 

prasības līdz 2020. gadam un turpmāk. 

“Liepājā renovācijas jautājums tiek risināts 

kompleksi. Mēs bieži runājam par 

būvniecības niansēm – norobežojošajām 

konstrukcijām, logiem, ventilāciju, bet 

aizmirstam, tā saucamo renovācijas 

psiholoģiju. Tas ir stāsts ar to kā motivēt 

cilvēkus renovēt. Šie lēmumi tiek pieņemti 

sapulcēs, tāpēc ir ļoti svarīgi tās pareizi 

novadīt. Jāpievērš uzmanība retorikai, 

vienkārši un saprotami jāpaskaidro dažādi 

risinājumi.”  

Mārtiņš Tīdens, Liepājas domes 

izpilddirektora vietnieks īpašuma jautājumos 

Enerģijas dienas norise 

 

  

Enerģijas dienas programma un 

prezentācijas: http://ibp.lv/lv/musu-projekti/-

projekts-horizon-2020-build-upon/ 

http://www.buildupon.eu/lv
http://www.ibp.lv/
http://www.liepaja.lv/
http://ibp.lv/lv/musu-projekti/-projekts-horizon-2020-build-upon/
http://ibp.lv/lv/musu-projekti/-projekts-horizon-2020-build-upon/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pasākuma otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja apaļā galda 

diskusijās pārspriest renovācijai aktuālas tēmas – sabiedrības 

informētības veicināšanu dzīvojamo ēku energoefektivitātes celšanai; 

kvalifikācijas celšanu būvniecības nozarē energoefektīvu pasākumu 

kvalitatīvai ieviešanai; finansējuma pieejamību un apgūšanu; 

politiskajām iniciatīvām pašvaldībās renovāciju norises 

veicināšanai. . Galvenie secinājumi lielā mērā atbalsta iepriekšminētās 

rekomendācijas un tiks ņemti vērā turpmākajā darbā, izstrādājot 

rekomendācijas jaunajai Latvijas Renovācijas stratēģijai. 

Pēc semināra un diskusijām dalībniekiem bija iespēja klātienē 

iepazīties ar Liepājas pilsētas pieredzi energoefektivitātes uzlabošanā 

un renovācijā, apmeklējot SIA “Liepājas enerģija” 

(www.liepajasenergija.lv) un pašvaldības renovēto bērnudārzu 

“Pienenīte” Karaostā (www.lpii-pienenite.lv). Vizītes laikā uz 

„Liepājas enerģija" dalībnieki iepazinās ar biomasas rūpnīcu un 

uzzināja par inovatīvām tehnoloģijām, ko izmanto centralizētās 

siltumenerģijas ražošanai, piegādājot siltumu patērētājiem pilsētā. 

Savukārt, bērnudārza vizītes laikā tika izpētīta pieredze par publiskās 

ēkas renovāciju. Būtiski ir atzīmēt, ka Liepājas pilsētas dome mēra 

iekštelpu gaisa kvalitāti publiskajās ēkās, lai nodrošinātu labklājību to 

iemītniekiem – skolotājiem, valsts amatpersonām, pilsētas 

iedzīvotājiem, bērniem un citiem. 

 

 

  

Enerģijas dienas video: www.youtube. com/watch?v=ApYr-IQw00I& feature=youtu.be  

Enerģijas dienas bildes: www.liepaja.lv/page/82&action=pictures&gallery=1459 

http://www.lpii-pienenite.lv/
http://www.liepaja.lv/page/82&action=pictures&gallery=1459


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovācijas dienas otrā daļa bija organizēta divās 

paneļdiskusijās: 1. Paneļdiskusija. Ēku renovācijas finansēšanas 

programmas, modeļi, instrumenti un iespējas renovācijas 

turpināšanai pēc 2020.gada; 2. Paneļdiskusija. Izaicinājumi un 

būvniecības kvalitāte kultūrvēsturisko ēku renovācijas procesā. 

Pirmajā paneļdiskusijā ar ziņojumu uzstājās Renovācijas dienas 

LIBP īpašais viesis Dr. Stīvens Faukes (Steven Fawkes) - 

Investoru uzticamības projekta (Investors Confidence Project) 

vecākais padomnieks, kurš informēja par alternatīviem 

renovācijas finansēšanas modeļiem, veicinot sadarbību starp 

investoriem, finanšu institūcijām un projektu īstenotājiem, 

nodrošinot augstus ēku energoefektivitātes standartus un 

būvniecības darbu kvalitāti. S. Faukes aicināja klātesošos 

pievienoties Investoru uzticamības projektam un izmantot tā 

sniegtās iespējas. Paneļdiskusijā kā eksperti piedalījās Aija 

Timofejeva - EM Atjaunojamo energoresursu un 

energoefektivitātes departamenta direktore; Raimonds Kašs - 

VARAM Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un 

tehnoloģiju nodaļas vadītājs; Ingus Salmiņš - Energoefektivitātes 

programmu departamenta vadītājs, finanšu institūcija ALTUM; 

Nikolass Stančofs - biedrības „Ēku saglabāšanas un 

energotaupības birojs” (ESEB) priekšsēdētājs un Valdis Vītoliņš, 

Latvijas siltum uzņēmumu asociācijas valdes loceklis. Eksperti 

vienojās,ka renovācijai nepieciešami inovatīvi 

finansēšanas modeļi, taču vienlaikus jāizglīto 

sabiedrība par to pieejamību un ieviešanu.  Svarīgi 

analizēt renovācijas risinājumu efektivitāti visā dzīves 

cikla laikā, lai nodrošinātu ekonomiski pamatotāko 

pieeju renovācijai. Skaidri ilgtermiņa mērķi gan 

attiecībā uz daudzdzīvokļu, gan publisko ēku 

renovāciju ļaus būvniecības nozarei attīstīties 

ilgtspējīgi un nodrošināt kvalitāti.  

Otrās paneļdiskusijas ziņotāji eksperts Roberts Vecums-Veco, 

Restauratoru biedrības biedrs, un Pēteris Blūms, VKPAI Kustāmā 

mantojuma un restaurācijas metodikas daļas eksperts runāja par 

izaicinājumiem un būvniecības kvalitātes aspektiem, minot 

konkrētu kultūras pieminekļu atjaunošanas piemēru – Ludzas 

sinagogas renovāciju. Paneļdiskusijā piedalījās Jānis Asaris, 

VKPAI Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājs, Andra 

Blumberga, Dr. sc. ing., RTU profesore, dekāna vietniece 

zinātniskajā darbā un Aleksandrs Feļtins, Rīgas pilsētas arhitekta 

biroja projekta vadītājs. Diskusijā tika pārrunāti kultūrvēsturisko 

ēku renovēšanas aspekti, īpaši uzsverot klimata ietekmi un 

nepieciešamību pielāgoties klimata pārmaiņām. 

Renovācijas dienas noslēgumā LIBP eksperte Maija Križmane 

sniedza kopsavilkumu par Renovācijas dienas svarīgākajiem 

secinājumiem un iepazīstināja ar pasākuma laikā īstenotās 

interaktīvās aptaujas sākotnējiem rezultātiem. Detalizētāku 

informāciju par pasākuma ietvaros īstenotajām aptaujām un to 

analīzi, lūdzam lasīt turpinājumā. 

 

Liepājas pilsētas 
pieredze 
energoefektivitātes 
uzlabošanā un 
renovācijā 

Mārtiņš Tīdens, Liepājas pilsētas domes 

izpilddirektora vietnieks īpašuma 

jautājumos uzsver: “Karaostā ir uzsācies darbs 

pie renovācijas. Pirmās ēkas, kuras ir renovētas, 

kalpo kā paraugs pērējiem. Papildus tiek 

sakārtotas apkārtējās teritorijas ar pilsētas 

līdzfinansējumu. Karaostā ir zemāka dzīvokļu 

vērtība, tāpēc renovācijas process ir grūtāks.” 

Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību 

speciāliste Gunta Jākobsone: “Tā ir jauns, 

skaists akcents Karostas panorāmā.” 

Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks: 

”Atjaunotais bērnudārzs ir viens no 

skaistākajiem objektiem, kas pēdējā laikā 

uzbūvēts pilsētā, reizē saglabājot arī vēsturisko 

mantojumu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LABĀS PRAKSES PIEMĒRS 

RENOVĀCIJA LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒ “PIENENĪTE”, PulkvežaBriežaiela 10A, Liepāja 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Pienenīte’’ veiktā renovācija ir 
ilgtspējīgas būvniecības paraugs. Darbi tika veikti kvalitatīvi un 
atbilstošajos termiņos. Būvkompānija pabeidza darbus mēnesi pirms 
plānotā termiņa.  

Īstenojot ES līdzfinansēto projektu par gandrīz diviem miljoniem eiro, 
bērnudārzs trīs kādreizējo būvju vietā ieguvis pilnīgi jaunu ēku, kas ar 
stiklotu gaiteni savienota ar vēsturisko veco apbūvi. Iestādes vizuālais 
izskats kardināli mainījies, telpas ir moderni un gaumīgi aprīkotas, 
bērniem ir patīkama, silta un mājīga vide.Projekta rezultātā tika 
uzbūvēta jauna ēka ar 120 vietām, pārejas galerija, siltināta un renovēta 
esošā ķieģeļu ēka.  Abām bērnudārza ēkām ierīkotas jaunas iekšējās 
komunikācijas - ūdensvads, kanalizācija, elektrība, apkures un 
ventilācijas sistēmas. Uzbūvēts arī jauns žogs, renovēta saimniecības 
ēka, atjaunotas lapenes, izveidoti un nobruģēti celiņi. Jaunajā sporta 
laukumā ir ieklāts mīkstais gumijas segums.  

PII „Pienenīte” pirms rekonstrukcijas bija izvietota trīs ēkās, kuras 
nodotas ekspluatācijā 1950.gadā.  Ēkas celtas pirms 63 gadiem, pirms 
bērnudārza šeit bija karaspēka daļas noliktavas. Iekštelpu un ārtelpas 
vides kvalitātes uzlabojums pilnībā novērtējams, apskatot ēkas 
iepriekšējo veidolu. Tas pieejams TV Kurzeme sižetā: 
http://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/rekonstrues-karosta-
vienigo-bernudarzu-88396  

SIA “LIEPĀJAS ENERĢIJA” BIOMASAS 
KOĢENERĀCIJAS STACIJA, Kaiju iela 33, Liepāja 

Kurināmais – koksnes šķelda, nodota ekspluatācijā – 2012. gadā, jauda 
– 2 MWel un 10 MWth. 

Biomasas koģenerācijas stacijas izveide dod iespēju ar inovatīvām 
tehnoloģijām modernizēt ražošanas procesu un ievērojami samazināt 
siltumenerģijas gala tarifu patērētājiem. Biomasas koģenerācijas stacija 
gadā saražo aptuveni 60 tūkstošus megavatstundu (MWh) 
siltumenerģijas un 12 tūkstošus MWh elektroenerģijas. "Zaļās" 
enerģijas īpatsvars ir 20% no visa saražotā siltuma daudzuma.  

Biokoģenerācijas stacijas projekta ģenerāluzņēmējs bija vietējā 
Liepājas kompānija, kas veiksmīgi sadarbojās ar Austrijas un Itālijas 
piegādātājiem. Biomasas katlumājas būvniecība bija sarežģīts process, 
tūlīt pēc pamatu izbūves uzstādīja divus mūsdienīgus ar šķeldu 
kurināmus ūdens apkures katlus, katru ar jaudu 15 MW, komplektā ar 
kurtuvēm un dūmgāžu attīrīšanas un novadīšanas iekārtām. Pēc tam 
norisinājās katlu mājas ēkas būvniecība un kurināma padeves iekārtu 
uzstādīšana.  

Biomasas katlumāja ir ceturtais un noslēdzošais SIA "Liepājas 
enerģija" investīciju projekts, ko uzņēmums īsteno saskaņā ar 
apstiprināto Investīciju un attīstības plānu, piesaistot ES Kohēzijas 
fonda finansējumu. Jaunā biomasas katlu katlumāja ļaus jau nākamajā 
apkures sezonā vēl par aptuveni 40% samazināt dabas gāzes kā 
kurināmā patēriņu un palielinās uzņēmuma ražošanas efektivitāti un  
energoneatkarību. 

 

Anatolijs Suškovs, SIA “Liepājas enerģija” 

valdes priekšsēdētājs: SIA Liepājas Enerģija 

biomasas koģenerācijas stacija ļauj ievērojami 

samazināt siltumenerģijas tarifu Liepājā, 

vienlaikus izmantojot videi draudzīgu 

kurināmo.Šis projekts, tāpat kā iepriekšējie un 

plānotie, ir virzīts uz ilgtermiņa attīstību. Ir 

svarīgi dažādot kurināmā veidus, palielinot 

energoneatkarību, bet galvenais ir nodrošināt 

ilgtermiņa rezultātu – drošu, stabilu un 

konkurētspējīgu siltumapgādi Liepājā. 

 

 

http://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/rekonstrues-karosta-vienigo-bernudarzu-88396
http://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/rekonstrues-karosta-vienigo-bernudarzu-88396


 

         

 

 

       

 

          

 

 

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

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  

https://kumu.io/LSBC/build-upon-
renovation-stakeholder-system-map-latvia 

 

Enerģijas dienas dalībnieki: 
https://kumu.io/LSBC/build-upon-energy-day-22-

august-2016  

Renovācijas dalībnieki 

https://kumu.io/LSBC/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-latvia
https://kumu.io/LSBC/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-latvia
https://kumu.io/LSBC/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-latvia
https://kumu.io/LSBC/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-latvia
https://kumu.io/LSBC/build-upon-energy-day-22-august-2016
https://kumu.io/LSBC/build-upon-energy-day-22-august-2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Enerģijas dienas ietvaros tika veikt aptauja, lai noskaidrotu respondentu subjektīvo viedokli par Latvijas renovācijas sistēmu. Šīs 

aptaujas mērķis ir raksturot dalībieku izpratni par Latvijas renovācijas sistēmu, novērtējot katras institucionālās kategorijas iesaistes 

līmeni renovācijas procesā, kā arī novērtējot visu iespējamo dalībnieku iesaistes līmeni. Šajā tabulā atspoguļoti aptaujas rezultāti, kas 

liecina, ka vislielākajā mērā renovācijā iesaistīti būvdarbu veicēji, celtnieki, projektētāji, būvmateriālu ražotāji, attīstītāji, ēku lietotāji 

(iedzīvotāji), finanšu pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, valdība jeb valsts institūcijas. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECINĀJUMI pēc diskusijām darba grupās: 

 Nepieciešami jauni inovatīvi risinājumi, t.sk. valsts, pašvaldību un privātās iniciatīvas, renovācijas 

veicināšanai, kā arī kvalitatīvi paraugprojekti, kas uzskatāmi pierādītu iedzīvotājiem ilgtspējīgas un 

energoefektīvas renovācijas ieguvumus; 

 Jānodrošina, lai renovēto ēku dzīvokļu īpašniekiem nepieaugtu nodokļu nasta vismaz kredīta atmaksas 

periodā, lai mazinātu iedzīvotāju risku kredītu (ne)atmaksāšanai un dzīves līmeņa stabilitātes 

nodrošināšanai; 

 Jāveicina iedzīvotāju - dzīvokļu īpašnieku atbildības uzņemšanās par savām ēkām un to efektīvas 

pārvaldības nodrošināšanu, jāuzlabo darbs ar iedzīvotājiem - dzīvokļu īpašniekiem, t.sk., izmantojot 

inovatīvas metodes, kā arī jāvienkāršo lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz daudzdzīvokļu ēku 

renovēšanu;  

 Jāveicina pieredzes apmaiņa starp Latvijas pašvaldībām, lai pārņemtu labās prakses; 

 Valsts un pašvaldību organizācijās jāizveido jaunas štata vietas energoefektivitātes speciālistiem, lai 

nodrošinātu energoefektivitātes prasību un standartu ievērošanas uzraudzību, kā arī apmācītu 

apsaimniekotājus un lietotājus. 

 Jāturpina iedzīvotāju informēšanas kampaņas, sniedzot informāciju nepastarpinātā un saprotamā veidā, 

iesaistot šajā procesā pašvaldības. Papildus jārīko diskusijas par specifiskiem ar renovāciju saistītiem 

jautājumiem, piem. par pilsētbūvniecību, ēku dizaina saglabāšanu renovācijas rezultātā, ilgtspējīgu 

būvniecību, energoefektivitāti, telpu mikroklimatu un veselību u.c.. 

 Jāpaaugstina renovācijas kvalitatāte, nodrošinot ilgtspējīgas būvniecības standartus, kvalificētu būvniecības 

projektu un darbu vadību, kā arī būvmateriālu atbilstību noteiktajiem standartiem un tehniskai specifikācijai.    

 

 

 

  
 

Dalībnieku aptauja  

apaptaujaaptau 

Interaktīvā balsojuma veidā semināra dalībnieki piekrita sekojošām rekomendācijām: 

 Jāatbalsta ievērojama energoefektivitātes un ēku kvalitātes paaugstināšana, lai nodrošinātu ES noteikto mērķu 2030. 

g. izpildi, mazinātu enerģijas izmaksu atšķirības starp Latviju un Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī nodrošinātu 

cenu un enerģijas piegāžu stabilitāti ilgtermiņā. 

 Jāatbalsta paraugēkas, kas var iedvesmot citus. Paraugēku projekti ir jāstimulē, lai veicinātu efektīvu valsts un 

Eiropas finanšu resursu izmantošanu un radītu labo prakšu paraugus, kurus citi var atkārtot.  

 Valdībai jāveicina renovācija, kas palielina ēku energoefektivitāti un uzlabo iedzīvotāju kvalitāti, izmantojot 

atšķirīgas iniciatīvas kvalitatīvi renovēto ēku atbalstīšanai, atšķirībā no ēkām, kuru renovācijā nepieciešamās 

prasības nav ievērotas. 

 Stratēģijā jānorāda konkrētas valdības iniciatīvas, kuras plānots īstenot nākamajos 3 gados, kā arī rīcības plānus to 

ieviešanai.    

 Jāveicina privāto investīciju piesaiste, atbalstot inovatīvus renovācijas paraugprojektus valsts līmenī, kā arī 

ievērojot ilgtspējas un energoefektivitātes principus to īstenošanā. 

 Jāpiedāvā jauni atraktīvi finanšu produkti iedzīvotājiem, kuri vēlas renovēt savas mājas, izmantojot ilgtspējīgas un 

energoefektīvas būvniecības metodes. 

 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. 

 Jāparedz apmācības par ēku energoefektīvu un ilgtspējīgu renovāciju gan profesionālajās un augstākās izglītības 

iestādēs, gan arī valsts un pašvaldību administrāciju pārstāvjiem valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visiem 

celtniecības uzņēmumu vadītājiem, arhitektiem un būvniecības projektu vadītājiem. 

 Jāievieš vienas pieturas aģentūras, kas sniegtu iedzīvotājiem informāciju par to, kā saņemt atļaujas renovācijai un, 

kā pareizi to īstenot, lai uzlabotu ēkas kvalitāti un dzīves vidi.  
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Aptaujas datu analīzes rezultātā 

noskaidrojās, ka dažādu kategoriju 

Enerģijas dienas dalībnieku viedoklis 

par atbalstu izvirzītajām 

rekomendācijām ir ar tikai nelielām 

atšķirībām starp dažādu kategoriju 

balsotājiem. Kopumā atbalsts 

rekomendācijām ir piekrišana ar 

zināmiem iebildumiem, kas liecina, 

ka nepieciešamas turpmākas 

diskusijas par rekomendācijām. 

Tomēr, īpaši jāuzsver Enerģijas 

dienas dalībnieku kategorijā "ēku 

lietotāji, kas nav iedzīvotāji, t.sk. 

apsaimniekotāji u.c." īpaši lielais 

atbalsts rekomendācijai "Jāatbalsta 

paraugēkas, kas var iedvesmot citus. 

Paraugēku projekti ir jāstimulē, lai 

veicinātu efektīvu valsts un Eiropas 

finanšu resursu izmantošanu un radītu 

labo prakšu paraugus, kurus citi var 

atkārtot” 

 

http://t.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTU ĪSTENO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#BUILDUPON 
#30APRILE2017 

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! 

 

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  un pārliecinies, ka 

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  

 

www.buildupon.eu/lv 

www.buildupon.eu/initiatives 

www.ibp.lv 
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