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KVALITATĪVA ĒKU ATJAUNOŠANA UN 
ENERGOEFEKTIVITĀTES GARANTIJA



BŪVNIECĪBĀ IEVĒRO ŠĀDUS PRINCIPUS

Būvniecības likums: 4.pants. Būvniecības principi
1. Arhitektoniskās kvalitātes princips - kvalitatīva dzīves 

telpa
2. Inženiertehniskās kvalitātes princips - lietošanai 

drošs, kā arī ekonomiski un tehnoloģiski efektīvs
3. Atklātības principu, saskaņā ar kuru būvniecības 

process ir atklāts
4. Sabiedrības līdzdalības princips
5. Ilgtspējīgas būvniecības princips - palielinot 

atjaunojamo energoresursu un sekmējot citu dabas 
resursu efektīvu izmantošanu

6. Vides pieejamības principu
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RESURSU EFEKTĪVU IZMANTOŠANU

Energoefektivitātes prasības ir atsevišķa sadaļa 
būvprojektā:

• Ēku energoefektivitātes likums - ēku minimālās 
energoefektivitātes prasības tai skaitā prasības 
apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmām
• Normatīvie akti: Noteikumi par ēku energosertifikāciju;
• Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode;
• LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 
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VĀJA ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBU 
PĀRBAUDE
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LĪDZŠINĒJĀS PROBLĒMAS

• Būvniecības līgumos netiek noteikta kārtībā kā energoefektivitātes prasības 
tiks pārbaudītas: pašvaldībai pašai jāveic papildus investīcijas un finanšu 
korekcija pēc-uzraudzības periodā, lai arī atbilstoši

• Būvniecības likumam «Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par normatīvo aktu 
prasību ievērošanu būvlaukumā un būvdarbu rezultātā tapušās būves vai 
tās daļas atbilstību būvprojektam»

• Netiek noteikts, kā plānots pārbaudīt inženiertehniskos rādītājus (ēkas 
blīvums, U-vērtības, enerģijas patēriņš, sistēmu efektivitāte);

• Netiek sekots sistēmu darbībai – ventilācijas un apkures sistēmu ieregulēšana, 
vadība un regulāra apkope. Tehniskā personāla apmācības.



KĀ TO DARĪT? 

Prasību atspoguļošana iepirkuma 
dokumentācijā, līgumos un pārrunās ar 
iekārtu piegādātājiem un izpildītājiem

Nosaka skaidru un caurspīdīgu procedūru 
rādītāju pārbaudei – energoefektivitātes 
rādītāju verifikācijas protokols. Tiek 
noteikta atbildība par prasību izpildi 

€, €, €, €, €COP, , , 
CO2, 

GWh/a, kW, ...



ENERGOEFEKTIVITĀTES 
GARANTIJA

Būvniecības līgumā izpildītājs garantē sasniegt noteiktu 
ēkas energoefektivitātes klasi

Vēsturiskais 
patēriņš

PLĀNOTAIS 
ENERGOEFEKTIVITĀTES 

LĪMENIS
ATBILSTOŠI 

BŪVPROJEKTAM

Pēc projekta M&V

Pēc projekta M&V

Trūkst

Sasniegts

Ja plānotā energoefektivitātes 
klase netiek sasniegta, 
izpildītājs atmaksā pārtērēto 
enerģijas daudzumu

Ja sasniegts tad darbi izpildīgi
artbilstoši plānojam



EE pasākumu kvalitātes 
kontrole

• inženierkomunikāciju 
iekārtu vadības 
instrukcijas;

• iekārtu - siltummezgla, 
apkures un kārstā 
ūdens sistēmas un 
gaisa apstrādes iekārtu 
ieregulēšana
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EE pasākumu 
kvalitātes kontrole

• Vienas dienas apmācība par ēku atbildīgajam 
apsaimniekotajam un tehniskajam 
personālam.

• Ēkas gaisa caurlaidības tests
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Būvniecības līgums ar energoefektivitātes garantiju 
un noteiktiem ēkas ekspluatācijas pasākumiem
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 Tiek noteikti Uzturēšanas pasākumi. Piemērs: 

5 Vidēja termiņa preventīvi uzturēšanas pasākumi
5.1 Radiatoru termostatu vārstu pārbaude (nomaiņa, ja 

nepieciešams)
gab. Reizi 5 gados

5.2 Atgaisotāja pārbaude (nomaiņa, ja nepieciešams) Reizi 5 gados
5.3 Telpu apkures balansēšanas vārstu pārbaude 

(nomaiņa, ja nepieciešams)
Reizi 5 gados

5.4 Karstā ūdens sistēmas cirkulācijas sūkņu pārbaude Reizi 5 gados
5.5 Apkure sistēmas cirkulācijas sūkņu pārbaude Reizi 5 gados
6 Ziņošana Reizi 5 gados

6.1 Ikgadējais projekta darbības plāns. Ne vēlāk kā 
deviņdesmit (90) dienas pirms katra Līguma gada 
pirmās dienas. Ikgadējais projekta darbības plāns 
iekļaus atšifrējumu apsaimniekošanas pasākumiem, 
noteikts laiku, kad iekārtas nedarbosies, un plānu 
kapitālajiem remontiem, un sniegs pamatojumu 
pieņēmumiem par sagatavoto budžetu un iespējamo 
pieejamību attiecīgajā periodā. 

gab. Katru gadu

6.2 Enerģijas monitorings un mērķu ziņošana gab. Katru mēnesi



PIEMĒRI

Page 
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Saules paneļu PV Gulbenes pašvaldības administrācijas ēkai
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PIEMĒRS



ENERGOEFEKTIVITĀTES GARANTIJA

Iekļaut 5 gadu 
energoefektivitātes garantiju 
būvniecības iepirkumos: 
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Daudzdzīvokļu ēkās

Pašvaldību ēkās

agris@Ekodoma.lv un marika@ekodoma.lv



ENERGOEFEKTIVITĀTES PAKALPOJUMA LĪGUMS
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KĀ VIRZĪTIES UZ PRIEKŠU? 

- Gandrīz nulles enerģijas patēriņš
- Vietējo resursu izmantošana 

- Rūpnieciski un Latvijā ražoti fasāžu elementi - Latvijas uzņēmumi Zviedrijā 

- Atjaunojamo resursu integrācija - Sistēmiska pieeja un kvartālu mērogs
(CO2 neitrāli kvartāli)



Vairāk kā 25 gadu pieredze 
energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu 
jomā


