
Daudzīvokļu ēku energoefektivitāte 

veicināšanas programma

Energoefektivitātes programmu 

departamenta vadītājs

Ingus Salmiņš



~ 20 000 māju Latvijā
Avots: Lursoft



Foto: https://energoauditors.com/Foto:. http://abc.lv/statja/termografija

https://energoauditors.com/


Foto: http://www.fakti.lv/?url=echoart&ArticleId=6277



Jau renovētas ~ 760 mājas



Daudzīvokļu ēku energoefektivitāte

15. marts

Ministru 

kabineta 

lēmums

Klientu 

konsultāciju 

uzsākšana

Granta, aizdevuma, 

garantijas 

pieteikumu 

pieņemšana

2016

►Sadarbības līgumi 
ar bankām

►Programmas 
detaļu 
saskaņošana

►Sistēmu ieviešana

►Pieteikumu 
pieņemšana

►Atzinumu 
sniegšana

►Piegādātāju 
atlases procedūras 

veikšana

maijs

►Sadarbība ar 

ERAB

MK 

noteikumu 

papildinājumi

18. aprīlis 202228.septembris

►ESCO

►Tarifi/kalkulators 

►Sadarbības 
līgumi ar citiem 
finansētājiem



ERAF finansējums

166 milj.EUR



Mērķis

Energoefektivitātes palielināšana

1030 mājas



Līdz 2022 ~ 5 gadi  



ALTUM atbalsts

KONSULTĀCIJAS

AIZDEVUMS

GRANTS

GARANTIJA



Paldies!

Programmas

izaicinājums



Finansējuma izmaksas princips



2016.gads

- Aktīva dalība MK noteikumu izstrādē

- Līgumu skaņošana ar CFLA (parakstīts 14.09.2016.)

- Sarunu procedūra un sadarbības līgumu skaņošana ar Bankām un

Komercbanku asociāciju (parakstīti no 28.09. – 31.11.2016)

- Altum iekšējo programmas procesu un procedūru izstrāde (tai

skaitā DME kalkulators)

- Programmas dokumentācijas izstrāde (līgumi, veidlapas)

- Mārketinga materiālu izstrāde (mājas lapas sadaļa, bukleti)

- 26 reģionālie semināri (~ 780 apmeklētāju)

- 4 semināri sadarbībā ar RNP (Rīga)

- 21 dalība citos semināros un konferencēs

- 6 Altum organizētas projektu iesniedzēju apmācības



2017.gads

• PVN jautājuma atrisināšana (6 oficiālas vēstules; 5 tikšanās ar

konsultantu)

• PVN bukletu un rēķinu paraugu izstrāde

• (02/03) 21 reģionālais seminārs (780 apmeklētāji)

• Seminārs energoauditoriem

• Seminārs par kvalitāti nozarē

• 1 projektu iesniedzēju apmācība (paredzēts 1x divos mēnešos)

• DME aizdevumu un garantiju procesa izstrāde

• Klientu konsultēšana un projektu izvērtēšana

• DME rudens semināri (pēc apstākļiem)

• Citas aktivitātes (MK noteikumi…)



ESCO DME

Projekta ideja 
(konsultācijas reģionālajā 

centrā)

Dz.īp. Kopsapulce Nr.1 

(Pilnvarotās personas 
izvēle)

Pilnvarotā persona 
iesniedz dokumentus 
Altum (energoaudits, 
atlases dokumenti)

ALTUM izvērtē iesniegtos 
dokumentus

PP atlasa ESKO (ALTUM 
konsultācija)

PP iesniedz granta
pieteikumu / 

ESKO iesniedz aizdevuma 
pieteikumu (ja 
nepieciešams)

ESKO apliecina pašu 
finansējuma pieejamību

Dz.īp. Kopsapulce Nr.2 

(Projekta apstiprināšana)

ALTUM apstiprina grantu Līgumu parakstīšana
ESKO izstrādā tehnisko 
dokumentāciju / tāmi

Altum konsultē PP par 
tehnisko dokumentāciju / 

izvērtē tāmes atbilstību 
vid. tirgus cenām

Sākas būvniecības darbi
ALTUM apstiprina 

attiecināmās izmaksas

Pirmajā kopsapulcē tiek izvēlēts ESKO
Grantu saņem PP

*ESKO šobrīd tiek iestrādāts MK noteikumos Nr.160



Projektu/Atzinumu statistika



Iepirkumi/renovācijas



Paldies par uzmanību!


