
Uzsākta informatīvā kampaņa "Gribu dzīvot efektīvi!" 

 

Ēkas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas tiek 

patērēts, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu (apkure, ventilācija, 

apgaismojums, karstā ūdens apgāde u.c.) norisi ēkā. Attiecīgi ēkas energoefektivitātes 

veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un 

elektroenerģijas patēriņu ēkā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes 

veicināšanā ir renovācija, realizējot būvē tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, kas ļauj 

siltumenerģijas patēriņu apkures sezonā samazināt līdz pat 60%. 

iropas Zaļā kursa iniciatīva paredz, ka turpmāko 27 gadu laikā jeb līdz 2050. gadam 

bloka valstīs ir jāsasniedz tā saucamā "klimata neitralitāte," un tā tiešā veidā attiecas arī uz 

daudzdzīvokļu namiem, kuriem jākļūst energoefektīviem – lai siltums paliek mājā, nevis izplūst 

gaisā un kaitē dabai. 

Kāpēc atjaunot ēkas? 

 Samazināta negatīvā ietekme uz vidi;  

 Samazināts energoresursu patēriņš;  

 Uzlabots ēku tehniskais stāvoklis, pagarināts to ekspluatācijas termiņš;  

 Sakopta pilsētvide;  

 Palielināta īpašuma vērtība vidēji par 20%; 

 Iespēja dzīvoklī regulēt siltumenerģijas temperatūru un maksāt par savu patērēto 

siltumu, nevis kopējiem mājas siltuma zudumiem. 

Soļi, kas veicami, lai organizētu ēkas atjaunošanu:  

1. Pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.  

Veidi, kā pieņemt lēmumu (klātienē vai elektroniski): 

 dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, 

 aptaujas veidā, 

 citādi savstarpēji vienojoties. 

2. Iegūt dzīvokļu īpašnieku piekrišanu atbilstoši likuma noteikumiem* – ar 50% plus 

vienu balsi. 

3. Vienoties par pilnvarojumu (projekta vadību) ar personu, kas īstenos 

energoefektivitātes organizatoriskos darbus (gatavos dokumentāciju, slēgs līgumu, 

komunicēs par projektu u.c.). 

4. Veikt ēkas energoefektivitātes novērtējumu (energoauditu). Neatkarīgo ekspertu 

reģistrs ēku energoefektivitātes jomā pieejams: https://bis.gov.lv/. 

5. Pieteikties valsts vai pašvaldības programmā, lai iegūtu līdzfinansējumu ēkas 

energoefektivitātes uzlabošanai.  

Līdzfinansējumu ēkas atjaunošanai var saņemt: 

 AS “Attīstības finanšu institūcijā “Altum”” – programma “Daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitāte 2022 -2026” paredz segt līdz pat 49% no kopējām 

energoefektivitātes projekta attiecināmām izmaksām bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

 Rīgas domes Īpašuma departamentā – programmā "Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai 2023.-2024. gadā" tiek piešķirts līdzfinansējums 50% 

apmērā no tiešajām būvdarbu izmaksām. 

https://bis.gov.lv/


Vairāk informācijas: https://www.altum.lv/ ; https://atjauno.riga.lv/.  

*Dzīvokļa īpašuma likuma noteikumi 

https://www.altum.lv/
https://atjauno.riga.lv/

