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Sadarbības partneri LIBP ir gandarīta par iespēju piedalīties Renovācijas dienas organizēšanā un pateicas partneriem par atbalstu un sadarbību:

 
 

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome 
AtbalstotilgtspējīgasbūvniecībasizaugsmiLatvijā, 2010. gadā tika dibināta Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP). Tā
apvieno būvniecības nozares profesionāļus un līderus 
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. 
Uzzinivairāk: www.ibp.lv Saziniesar mums: info@ibp.lv 

2016.gada 1.jūnijā “Būvniecības nedēļas 2016” ietvaros 
notika Renovācijas diena par Latvijas Renovācijas 
stratēģijas un tās ieviešanas aktualitātēm, galvenajiem 
izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem kvalitatīvas 
renovācijas nodrošināšanā.  
Renovācijas dienu rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības 
padome sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Būvniecības 
valsts kontroles biroju un attīstības finanšu institūciju 
ALTUM. Šis bija pirmais no sešiem projekta BUILD UPON 
pasākumiem, kas plānoti Latvijā 2016. gada otrajā pusē un 
2017. gada sākumā, lai sadarbojoties ar dažādiem tirgus 
dalībniekiem, sagatavotu Renovācijas stratēģijas v2.0. 
iesniegšanai Eiropas Komisijai 2017.gadā. 
Klātesošos uzrunāja Latvijas enerģētikas un būvniecības 
eksperti, kā arī pārstāvji no Ekonomikas ministrijas (EM), 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minist
(VARAM), Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
(VKPAI), attīstības finanšu institūcijas ALTUM, Latvijas 
Ilgtspējīgas būvniecības padomes un citi. Īpašais pasākuma 
viesis bija Dr. Stīvens Faukes (Steven Fawkes), Investoru 
uzticamības projekta (Investors Confidence Project) vecākais 
padomnieks. Renovācijas dienu vadīja Latvijas Kultūras 
ministrijas eksperts arhitektūras un radošo industriju 
jautājumos, RISEBA Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs 
un projekta “BUILD UPON” padomdevēju gru
pārstāvis Jānis Dripe. 

LIBP ir gandarīta par iespēju piedalīties Renovācijas dienas organizēšanā un pateicas partneriem par atbalstu un sadarbību: 

 

AtbalstotilgtspējīgasbūvniecībasizaugsmiLatvijā, 2010. gadā tika dibināta Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP). Tā
apvieno būvniecības nozares profesionāļus un līderus – būvniekus, materiālu ražotājus, nevalstiskās organizācijas, profesionāļus 

n 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.  
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Kompleksā ēkurenovācija ir viens no nozīmīgākajiem elementiem Eiropas CO2 emisiju samazināšanai, 
uzlabošanai, jaunu darbavietu radīšanai būvniecības sektorā un labākai ēku kvalitātei. 
divu gadu Eiropas Savienības (ES)pētniecības un inovāciju 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ēku renovācijas stratēģijuizstrādi un ieviešanu.
Projektā BUILD UPON piedalās 13 ES valstu zaļo būvniecības padom
vērsts uz sadarbības veicināšanu starp nozares pārstāvjiem, pieredzes apmaiņ
starptautiskā līmenī, lai veicinātu nacionālo renovācijas stratēģiju pilnveidošanu atbilst
prasībām un nacionālajai situācijai. 

PAR PROJEKTU “BUILD UPON”

Renovācijas dienas galvenie mērķi 
 Diskutēt par  ēku renovācijas aktualitātēm Latvijā un nacionālās Renovācijas stratēģijas īstenošanu 
 Izvērtēt finansējuma pieejamību renovācijai un vēsturisko ēku renovēšanas specifiku
 Uzklausīt ekspertu viedokļus par šo procesu ietekmi uz Latvijas būvniec Nozīmīgākie Renovācijas dienas secinājumi
 Jāpilnveido nacionālo Renovācijas stratēģiju līdz 
 Jānosaka jauns renovācijas standarts,nepieciešamo uzlabojumu veikšanu ēkas nesošajās konstrukcijās, ugunsdrošībā, iekšējā mikroklimatā un citos ēkas būtiskajos elementos; 
 Jāplāno investīcijas renovācijai ilgtermiņā, 50 gadus. 

 

Kompleksā ēkurenovācija ir viens no nozīmīgākajiem elementiem Eiropas CO2 emisiju samazināšanai, 
jaunu darbavietu radīšanai būvniecības sektorā un labākai ēku kvalitātei. Projekts BUILD UPON ir inovatīvs 

avienības (ES)pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projekts, kura 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ēku renovācijas stratēģijuizstrādi un ieviešanu. 

13 ES valstu zaļo būvniecības padomes, t. sk. Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome
vērsts uz sadarbības veicināšanu starp nozares pārstāvjiem, pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnes

nacionālo renovācijas stratēģiju pilnveidošanu atbilstoši ES Energoefektivitātes direktīvas 

PAR PROJEKTU “BUILD UPON” 

Renovācijas dienas galvenie mērķi  
 Diskutēt par  ēku renovācijas aktualitātēm Latvijā un nacionālās Renovācijas stratēģijas īstenošanu Izvērtēt finansējuma pieejamību renovācijai un vēsturisko ēku renovēšanas specifiku Uzklausīt ekspertu viedokļus par šo procesu ietekmi uz Latvijas būvniecības nozari līdz 2020. gadam un turpmāk

Nozīmīgākie Renovācijas dienas secinājumi
 Jāpilnveido nacionālo Renovācijas stratēģiju līdz iesniegšanai Eiropas Komisijai 2017. gada aprīlī;Jānosaka jauns renovācijas standarts, kas ietver ēkas kopējā tehniskā stāvokļa rūpīgu izvērtēšanu un nepieciešamo uzlabojumu veikšanu ēkas nesošajās konstrukcijās, ugunsdrošībā, iekšējā mikroklimatā un citos 

Jāplāno investīcijas renovācijai ilgtermiņā, un jāuzlabo darbu kvalitāte, nodrošinot ēku ilgt
 

Renovācijas dienas http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/buvniecibas_nedela_renovacijas_diena_final_2.pdf

 
  

Kompleksā ēkurenovācija ir viens no nozīmīgākajiem elementiem Eiropas CO2 emisiju samazināšanai, energoefektivitātes 
BUILD UPON ir inovatīvs 

programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projekts, kura 

sk. Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome. Tas 
un zināšanu pārnesi nacionālā, kā arī 

oši ES Energoefektivitātes direktīvas 

Diskutēt par  ēku renovācijas aktualitātēm Latvijā un nacionālās Renovācijas stratēģijas īstenošanu  
ības nozari līdz 2020. gadam un turpmāk 

Nozīmīgākie Renovācijas dienas secinājumi 
iesniegšanai Eiropas Komisijai 2017. gada aprīlī; āvokļa rūpīgu izvērtēšanu un nepieciešamo uzlabojumu veikšanu ēkas nesošajās konstrukcijās, ugunsdrošībā, iekšējā mikroklimatā un citos 

un jāuzlabo darbu kvalitāte, nodrošinot ēku ilgtspēju vismaz nākamos 

Renovācijas dienas programma: http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/buvniecibas_nedela_renovacijas_diena_final_2.pdf   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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 renovācijas un būvniecības tirgū 
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. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekta BUILD UPON p
BUILD UPON projektā kopumā plānoti nacionāla, reģionāl
no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada februārim Latvijā notiks seši BUILD UPON pasākumi, kuros vērtēsim renovācijas gaitu
pieredzi citās valstīs, iesaistot ārvalstu ekspertus,
aktīvi iesaistīt būvniecības un renovācijas sektora pārstāvjus Renovācijas stratēģijas pilnveidošanā un
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/#

 Investoru uzticamības projekts
Investors Confidence Project (ICP) ir izveidojis ceļa karti 
energoefektivitātes sasniegšanai, nodrošinot izmaksu efektivitāti, kā 
arī paredzot augstus standartus, lai veicinātu energoefektīvu 
risinājumu pieprasījumu un uzticamību energoefektivitātei gan 
sabiedrībā, gan investoru vidū. 
Uzzini vairāk:  www.eeperformance.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Projekta BUILD UPON publisko pasākumu cikls 
, reģionāla un starptautiska līmeņa88semināri un pasākumi 13 Eiropas 

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

. Aicinām visus interesentus aktīvi sekot līdzi informācijai par semināru norisi un piedalīties!
http://buildupon.eu/lv/dialogue/countries/latvia/# 

nvestoru uzticamības projekts 
Investors Confidence Project (ICP) ir izveidojis ceļa karti 
energoefektivitātes sasniegšanai, nodrošinot izmaksu efektivitāti, kā 

augstus standartus, lai veicinātu energoefektīvu 
risinājumu pieprasījumu un uzticamību energoefektivitātei gan 

„Nākamais plānošanas periods paredz divreiz 
lielāku renovēto ēku skaitu. Mums ir jāsasprigst 
un jāizdara iekavētās lietas, sekojot citu valstu 
labajam piemēram.”  
Jānis Dripe, RISEBA Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs
 

J.Dripes video par BUILD UPON projektuwww.youtube.com/watch?v=A8jm_RAXADw

Eiropas valstīs. Paredzēts, ka 
no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada februārim Latvijā notiks seši BUILD UPON pasākumi, kuros vērtēsim renovācijas gaitu Latvijā un 

izskatīsim labākos citu valstu piemērus renovācijas veicināšanai un centīsimies 
īstenošanā. Projekta semināri 

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

„Nākamais plānošanas periods paredz divreiz 
lielāku renovēto ēku skaitu. Mums ir jāsasprigst 
un jāizdara iekavētās lietas, sekojot citu valstu 

RISEBA Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs 

par BUILD UPON projektu: www.youtube.com/watch?v=A8jm_RAXADw   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Renovācijas dienā piedalījās ap 70 dalībnieki, kuri pārstāvēja valsts 
institūcijas (Ekonomikas ministrija, Vides un reģionālās attīstības ministrija, 
Kultūras ministrija, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
(VKPAI), Valsts būvniecības kontroles birojs, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, VAS “Valsts nekustāmie īpašumi”), finanšu institūcijas 
(ALTUM, Citadele), Rīgas, Bauskas, Ogres, Smiltenes, Jūrmalas un Liepājas 
pašvaldības un pašvaldību organizācijas, būvnieku, attīstītāju un arhitektu 
savienības, asociācijas un uzņēmumus,  kā arī Rīgas Tehniskās Universitātes 
pārstāvji, žurnāls “Būvinženieris”, iedzīvotāju un namu apsaimniekotāju 
pārstāvji un invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāvji, kā arī 
citi interesenti. 
Renovācijas dienu atklāja Ekonomikas ministrijas (EM) Valsts sekretārs Juris 
Stinka, kurš savā uzrunā uzsvēra nepieciešamību sakārtot būvniecības 
nozari un veicināt renovāciju, aktīvi iesaistoties visiem dalībniekiem, lai 
veicinātu būvniecības nozares ilgtspējīgu attīstību, kvalitāti, inovāciju un 
kvalificētu darbaspēku. Savukārt, EM  Būvniecības un mājokļu politikas 
departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītāja Dace Vītola iepazīstināja 
klātesošos ar Latvijas Renovācijas stratēģiju un tās potenciālo ietekmi uz 
ēku renovāciju.  Ekonomikas ministrija ir uzsākusi procesu Renovācijas 
stratēģijas pilnveidošanai un uzlabošanai, lai iesniegtu tās jauno versiju 
Eiropas Komisijai 2017. gada pavasarī. Tādēļ būvniecība un renovācijas 
sektora ekspertu secinājumi un ieteikumi šobrīd ir īpaši gaidīti.  
EM Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta 
direktore Aija Timofejeva informēja par ēku energoefektīvas renovācijas 
finansēšanas iespējām un risinājumiem, vēlreiz uzsverot nepieciešamību 
panākt energoefektivitātes uzlabojumu par 20% līdz 2020. gadam atbilstoši 
ES Energoefektivitātes direktīvai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un 
tehnoloģiju nodaļas vadītājs Raimonds Kašs pastāstīja par klimata 
instrumentu izmantošana ēku renovācijas finansēšanai un 
energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī citām renovācijas finansēšanas 
iespējām Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 2014-2020 
ietvaros”. 
Finanšu institūcijas ALTUM  Energoefektivitātes programmu departamenta 
vadītājs sniedza pārskatu par ēku energoefektivitātes finansēšanas 
programmām un to pieejamību renovācijas finansēšanai. Plānots, ka pirmie 
renovācijas projekti šajā ES fondu programmēšanas periodā varētu tikt 
finansēti jau šoruden. Par renovācijas praktisko pusi un procesu, kas 
nepieciešams kvalitatīva rezultāta sasniegšanai pastāstīja būveksperts, SIA 
“CMB” valdes priekšsēdētājs un vadošais inženieris Artis Dzirkalis, bet 
VKPAI ilggadējais vadītājs Juris Dambis runāja par kultūrvēsturisko ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanas aspektiem, saglabājot to 
autentiskumu. Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes (LIBP) projekta 
BUILD UPON eksperte Maija Križmane informēja par projekta mērķiem un 
uzdevumiem renovācijas veicināšanai un Latvijas Renovācijas stratēģijas 
uzlabošanai, aktīvi iesaistot šajā procesā būvniecības un renovācijas 
sektora ekspertus. Renovācijas dienas pirmās dienas noslēgumā apvienības 
“Apeirons” vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis atgādināja par 
svarīgiem aspektiem ēku pieejamības nodrošināšanai, ko nedrīkstētu 
aizmirst renovācijas procesā.  

„Mērķis - 90 kWh/m2 - ir vēsture. 
Šobrīd mums jābūt citiem, 
augstākiem mērķiem, kā piemēram, 
pasīvo ēku standarts, tā ir filozofija – 
maksimāls komforta līmenis ar 
viszemākajām izmaksām.” 
Artis Dzirkalis, būveksperts, SIA “CMB” valdes 
priekšsēdētājs un vadošais inženieris 

Renovācijas dienas norise 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Latvijas renovācijas stratēģijai 
jākļūst ambiciozākai, sakārtotākai, 
ar skaidrākiem mērķiem un, pats 
galvenais, kritērijiem, kā novērtēt, 
cik lielā mērā šie mērķi ir sasniegti.” 
Maija Križmane, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības 
padomes (LIBP) BUILD UPON projekta eksperte 

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 par jaunu 
renovācijas finansēšanas modeļu un iniciatīvu svarīgumu, jo īpaši 
pēc 2020. gada, kad ES finansējuma pieejamība varētu ievērojami 
samazināties. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Renovācijas dienas video: www.youtube.com/watch?v=R2S95GU_Le0&feature=youtu.be   

 
  

Pateicamies Renovācijas dienas vadītājam Latvijas Kultūras ministrijas ekspertam arhitektūras un radošo industriju 
jautājumos, RISEBA Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājam un projekta “BUILD UPON” padomdevēju grupas 
Latvijas pārstāvim Jānim Dripem par svarīgo ieguldījumu, nodrošinot Renovācijas dienas diskusiju vadīšanu un raitu 
norisi. 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) paaugstināšana 
__________________________ 

“Iepriekšējo gadu laikā renovētas vien aptuveni 3% daudzdzīvokļu ēkas Latvijā, tāpēc dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšana ir viena no galvenajām prioritātēm šajā ES fondu plānošanas periodā,” uzsver ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.  
“Jaunās programmas ietvaros līdz 2023. gadam plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu,” prognozē ministrs. 

 
  

 

Labās prakses piemērs 
 
ALTUM atbalsts daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumiem 

Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniegs AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (Altum). Atbalsts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pieejams vairākos veidos – kā grants, garantijas, tiešais Altum aizdevums, kā arī tehniskās konsultācijas projektu sagatavošanai un veiksmīgai īstenošanai. 
Granta apmērs tiek noteikts, balstoties gan uz projekta finansēšanas avotu, gan plānoto energoefektivitātes līmeni pēc projekta īstenošanas. Ja projekta īstenošanai tiks piesaistīts komercbankas vai cita privātā investora finansējums, granta apmērs būs 36-50% apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Savukārt gadījumos, kad komercbanka projekta īstenošanai aizdevumu neizsniegs, būs iespēja saņemt Altum aizdevumu ar procentu likmi (2 %+EURIBOR) apmērā, bet ar samazinātu granta apmēru (25-35% apmērā). 
Lai informētu namu apsaimniekotājus un visus interesentus par jaunās programmas nosacījumiem, jau no šā gada aprīļa Ekonomikas ministrija un Altum ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem, t.sk. komercbankām, informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros organizēja dažādus informatīvus pasākumus lielākajās Latvijas pilsētās. 
Saskaņā ar ekspertu vērtējumu izmaksu efektīvā veidā var renovēt 60-70% no Latvijas ēku sektora, dzīvojamo ēku sektorā tie būtu ap 25 tūkstoši daudzdzīvokļu māju. Par izmaksu efektīvu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu uzskata tādu projektu, kura investīciju atmaksāšanās periods ir līdz 20 gadiem. 20 gadi ir daudzdzīvokļu māju būvkonstrukciju un inženiersistēmu vidējais lietderīgais kalpošanas laiks. 
Papildus informācija pieejama ALTUM mājas lapā šeit: 
www.altum.lv/files/info_materials_projekta_sagatavosana_
un_iesniegsana.pdf 
kā arī pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā šeit: 
www.em.gov.lv/files/dzivo_siltak/EkonomMinistr%20buklec
%20A5%20preview_gatavs.pdf 
 

Darīsim kopā! 
DMEprogramma@altum.lv kompetences.centrs@altum.lv www.altum.lv 

 



         
 
 
       
 

          

 
 

ValdībaPašvaldībasCitas publiskas organizācijasFinanšu pakalpojumiĒku lietotāji (citi, kas nav iedzīvotāji)Būvdarbu veicējiEnerģijas piegādātājiZinātniski pētnieciskie institūtiMedijiNVOĒku 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 Renovācijas dienas dalībniekiem un veikta to analīze:  

Kopumā Latvijas renovācijas tirgū 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  
Renovācijas dienas dalībnieki: https://kumu.io/LSBC/build-upon-renovation-day-1-june-2016  

Renovācijas dalībnieki 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Renovācijas dienas ietvaros tika veikt aptauja, lainoskaidroturespondentu subjektīvo viedokli par Latvijasrenovācijassistēmu. 
Šīsaptaujasmērķisirraksturotdalībieku izpratni par Latvijasrenovācijassistēmu, novērtējot katrasinstitucionālāskategorijas 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. 
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SECINĀJUMI 
Aptaujas dati liecina, ka vairāk nekā puse respondentu piekrīt šādiem secinājumiem:  

- Jāturpina aktīva sabiedrības informēšana par ieguvumiem no energoefektīvas renovācijas un ilgtspējīgas 
būvniecības; - Jāveicina profesionālās un augstākās izglītības programmas saistībā ar energoefektīvu un ilgtspējīgu būvniecību, kā arī būvniecības speciālistu un darbinieku papildus apmācība un praktisku iemaņu uzlabošana; - Jānodrošina energoefektīvas renovācijas augstas kvalitātes projekti un būvdarbi, kā arī kvalitatīva būvuzraudzība, piemērojot attiecīgas prasības; - Jāvērtē jaunu finanšu iniciatīvu izmantošana energoefektīvas renovācijas veicināšanai, piemēram ES programma “Jessica”, zaļās hipotēkas u.c., kā arī citu valstu labāko prakšu pārņemšana renovācijas veicināšanai; - Enerģijas piegādātājiem jāpiedāvā instrumenti patērētājiem ēku energoefektivitātes celšanai, pamatojoties arī uz Energoefektivitātes direktīvas prasībām; - Jāīsteno valstiski vienota nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu politika renovētām ēkām, ļaujot pašvaldībām noteikt sasniedzamo energoefektivitātes mērķi. (sk. aptaujas rezultātu apkopojumu nākošajā lapā)  

 
 

  
 

Renovācijas dienas dalībnieki vērtēja sekojošas rekomendācijas: 
 LIKUMDOŠANA 1. Jāvienkāršo lēmumu pieņemšanas procedūras daudzdzīvokļu ēkās, uzlabojot ēku pārvaldīšanas nosacījumus, kā arī ieviešot jaunus pārvaldības modeļus, piemēram namīpašnieku asociācijas. 2. Jāīsteno valstiski vienota nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu politika renovētām ēkām, ļaujot pašvaldībām noteikt sasniedzamo energoefektivitātes mērķi. 3. Jānosaka precīzi mērķi ēku nullei pietuvināta energorgoresursu patēriņa sasniegšanai.  FINANSĒJUMS 4. Plānojot energoefektivitātes pasākumus, jānodrošina pašvaldību vai cits līdzfinansējums energoauditam, ar nosacījumu, ka plānotie energoefektivitātes pasākumi tiek īstenoti. 5. Jāvērtē jaunu finanšu iniciatīvu izmantošana energoefektīvas renovācijas veicināšanai, piemēram ES programma “Jessica”, zaļās hipotēkas u.c., kā arī citu valstu labāko prakšu pārņemšana renovācijas veicināšanai 6. Enerģijas piegādātājiem jāpiedāvā instrumenti patērētājiem ēku energoefektivitātes celšanai, pamatojoties arī uz Energoefektivitātes direktīvas prasībām.  PRASMES, KAPACITĀTE 7. Renovācijas stratēģijā jāparedz, kā katru gadu tiks renovēti vismaz 3% no publisko ēku fonda, lai būvniecības nozare varētu sagatavot nepieciešamos resursus – nodrošināt darbiniekus ar atbilstošām prasmēm, tehnoloģijas utt.  8. Jānodrošina energoefektīvas renovācijas augstas kvalitātes projekti un būvdarbi, kā arī kvalitatīva būvuzraudzība, piemērojot attiecīgas prasības.  IZGLĪTĪBA 9. Jāveicina profesionālās un augstākās izglītības programmas saistībā ar energoefektīvu un ilgtspējīgu būvniecību, kā arī būvniecības speciālistu un darbinieku papildus apmācība un praktisku iemaņu uzlabošana.  SABIEDRĪBA 10. Jāturpina aktīva sabiedrības informēšana par ieguvumiem no energoefektīvas renovācijas un ilgtspējīgas būvniecības.  PLĀNOŠANA 11. Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas darbi jāveic kvartāla ietvaros (4-6 mājas), lai veiktu visaptverošu iekšpagalmu un pilsētas plānošanu kopumā, nevis atsevišķu ēku renovāciju. Tādējādi iespējams industrializēts ēku atjaunošanas procesu, kā arī 

ekonomiskie ieguvumi. 12. Nepieciešama normatīvajos aktos noteikta energoauditu veikšana visās ēkās pārskatāmā periodā.  

Dalībnieku aptauja  
apaptaujaaptau 



1. Jāvienkāršo lēmumu pieņemšanas procedūras daudzdzīvokļu 
2. Jāīsteno valstiski vienota nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu 

3. Jānosaka precīzi mērķi ēku nullei pietuvināta energoresursu 
4. Plānojot energoefektivitātes pasākumus, jānodrošina 

5. Jāvērtē jaunu finanšu iniciatīvu izmantošana energoefektīvas 
6. Enerģijas piegādātājiem jāpiedāvā instrumenti patērētājiem 

8. Jānodrošina energoefektīvas renovācijas augstas kvalitātes 
9. Jāveicina profesionālās un augstākās izglītības programmas 
10. Jāturpina aktīva sabiedrības informēšana par ieguvumiem 

11. Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas darbi jāveic kvartāla 
12. Nepieciešama normatīvajos aktos noteikta energoauditu 

Piekrišanas līmenis katram secinājumam

PiekrītuPiekrītu ar nelieliem iebildumiemPiekrītu ar iebildumiemNoraiduAtturosNepiekrītu, bet atbalstītu tad, ja vairākums piekrītNepiekrītu un pieprasu atbrīvot mani no atbildības par ieviešanuNepiekrītu

Katru gadu 3% publ.ēku renovācija

Renovācijas kvalitātes celšana

Profesionālā un augstākā izglītība

Sabiedrības informēšana 
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#BUILDUPON 

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

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 p
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  
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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”.  
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