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ENERĢĒTIKAS UN BŪVNIECĪBAS 

PAMATNOSTĀDNES  

1. Nacionālās vadlīnijas 

• Latvijas Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģija 2030 

(7.punkts) ir „..saglabāt līderpozīcijas ES atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanā un 

pilnībā attīstīt „zaļās ekonomikas” potenciālu”.  

• Enerģētikas stratēģija 2030 

„Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai” 

Mērķi saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem un energoefektivitāti līdz 

2030.gadam:  

- nodrošināt 50% AER īpatsvaru bruto enerģijas galapatēriņā;  

- par 50% samazināt enerģijas un energoresursu importu no esošajiem trešo valstu 

piegādātājiem;  

- vidējo siltumenerģijas patēriņu ēku apkurei samazināt līdz 100 kWh/m2 

• Latvijas nacionālā reformu programma “ES 2020”  

 stratēģijas īstenošana 

  



ENERĢĒTIKAS UN BŪVNIECĪBAS 
PAMATNOSTĀDNES  

• Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam 
[202] Energoefektivitātes programmas valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku sektorā; 

[203] Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamiem 

energoresursiem. 

• Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016. gadam 

• Latvijas Republikas Otrais energoefektivitātes rīcības plāns 

2011.-2013. gadam 

• Ēku energoefektivitātes likums 

Saskaņā ar likuma 15. punktu ēku energoefektivitātes vispārējo pārraudzību un koordināciju 

veic Ekonomikas ministrija, ministrijas veicamie uzdevumi NZEB jomā: 

„..4) veic pasākumus, kas veicina ēku renovāciju un zema vai gandrīz nulles enerģijas patēriņa 

ēku būvniecību; 

5) veic pasākumus, lai lietotājiem tiktu sniegti ieteikumi attiecībā uz apkures sistēmu un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu pārbaudi un to efektivitātes uzlabošanu..” 

  

 

 

 



ENERĢĒTIKAS UN BŪVNIECĪBAS 
PAMATNOSTĀDNES  

2. Politiskā griba reģionālā līmenī 

3. Klimata un Ilgtspējīgas enerģijas politika reģionu līmenī 

“EU Going Local 2020" ieviešanā, ir izstrādāts „Rīcības plāns enerģētikas  

ilgtspējīgai attīstībai Zemgalē” līdz 2020.gadam.  

 

4. Reģionālās politikas instrumenti ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanai 

 Šādas institūcijas ir: 

 - lokālā vai reģionālās enerģētikas aģentūras 

 - pašvaldības enerģētikas vadītāju un speciālistu grupas. 

 

Reģionālā enerģētikas vadītāja amata ieviešana nepieciešama visās pašvaldībās, 

nodrošinot darbiniekiem regulāras apmācības un seminārus par aktualitātēm “gandrīz 

nulles enerģijas ēku” jomā un šo standartu ieviešanu dzīvē.  



1. Ekonomikas mērķi un indikatori 

Galvenajam virzītājspēkam ir jābūt makroekonomiskai sapratnei, par to, ka valsts un 

tās uzņēmēji nav konkurētspējīgi, ja būtisku daļu savu ienākumu tērē nekvalitatīvu ēku 

apkurei. 

2. Ekonomikas sviras 

• Nodokļu atvieglojumi 

 - nodrošināt valsts shēmu, no vienas puses, un ES un privāto fondu un finanšu 

instrumentu, no otras puses, savstarpēju papildināmību;  

 - likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”; 

• Pazeminātas aizdevuma procentu likmes 

 

EKONOMIKA UN FINANSES 



EKONOMIKA UN FINANSES 
 
3. Finansējuma veidi –  

• Pašvaldības finansējums 

• Eiropas Savienības fondi 

• Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

• Zaļo investīciju shēma 

• Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu 

instruments (NFI) 

• ESCO (Energo servisa kompānijas)  

• Banku kredīti 

• Starptautiskās bankas 

• Ēku iedzīvotāju pašu finansējums 

 



BŪTISKĀKIE DALĪBNIEKI 

1. Reģionālās un vietējās administrācijas nodaļas 

• Rīgas plānošanas reģions 

• Zemgales plānošanas reģions 

• Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna dalībnieki (SEAP) 

2. Citas ieinteresētās puses 

• Latvijas Vides Investīciju Fonds (LVIF) 

• Biedrība Passive House Latvija 

• Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības Padome” (LIBP) 

• Latvijas energoefektivitātes aģentūra (LATEA) 

• u.c. 

 



PLĀNOŠANAS, PROJEKTĒŠANAS 
UN BŪVNIECĪBAS KAPACITĀTE 

1. Vietējo administrācijas speciālistu apmācība 

• VARAM atvērto durvju dienas reģionos 

• Projekta „Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu 

attīstības plānošanai” 

• Profesionālās kompetences uzlabošana enerģētikas personālam 

Zemgalē 

2. Projektētāju un būvniecības speciālistu apmācība 

• Build up Skills – Latvija, (EEBR-LV) 

• Energoauditoru kursi 

• Rīgas Tehniskās Universitāte (RTU) Profesionālās Tālākizglītības 

centrs 

 

 

 



PLĀNOŠANAS, PROJEKTĒŠANAS 
UN BŪVNIECĪBAS KAPACITĀTE 

• Sertificētu Pasīvo Ēku Projektētāju kursi (Certified Passive 

House Designer - CEPH)  

• Pasīvo Ēku Amatnieku kurss (Passive House Tradesperson) 

• Latvijas būvinženieru savienība (LBS), LBS Konsultants 

• u.c.  

3. Citi apmācību un izglītības pasākumi 

• Izglītības iestādes 

• Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) 

• Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrijas rīkotā informatīvā 

kampaņa „Dzīvo Siltāk!” 

 

 



Komunikācija un sabiedrības 
atbalsts  

Galvenās iesaistītās puses: 

• Esošie Pasīvo ēku eksperti (projektētāji, būvnieki, Pasīvo ēku 

komponenšu pārstāvji, NZEB īpašnieki) 

• Plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvji 

• Izglītības iestādes (augstskolas, arodskolas – mācībspēki un 

studenti) 

• Pasīvo ēku projektu izstrādātāji (būvinženieri, arhitekti, 

inženiersistēmu projektētāji) 

• Pasīvo ēku projektu realizētāji (Būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, 

amatnieki) 

• Iedzīvotāji (Pasīvo ēku gala lietotāji) 

 



Komunikācija un sabiedrības 
atbalsts  

2. Stratēģijas īstenošanas rīki: 

• Interneta vide (informatīvi ziņojumi, aktivitātes sociālajos tīklos) 

• Semināru organizēšana būvniecības procesā iesaistīto dalībnieku 

kompetences celšanai 

• Mācību materiālu izstrāde, apmācību kursu organizēšana, Pasīvo 

ēku speciālistu sertificēšana 

• Reālu NZEB objektu apskate, informācija par faktiskajām izmaksām 

un sasniegto rezultātu 

 

3. Komunikācijas plāns 

 

 



KVALITĀTES KONTROLE 
 

1. Kā būvobjektā nodrošināt darbu kvalitāti? 
 Pirms NZEB un Pasīvās ēkas projektēšanas arhitektiem/inženieriem/enerģijas 

patēriņa plānotājiem jāsagatavo specifikācijas, kurās ir sniegts sīks skaidrojums 

par visiem būtiskajiem nosacījumiem un darbiem, kuri ir nepieciešami 

veiksmīgai energoefektīva projekta realizācijai; un kurus darbu veicēji tiešā 

veidā var izmantot būvniecības darbu veikšanai. 

2. Speciālistu kompetences un kvalitātes  

 CEPH un Amatnieku kursa (Certified Passive House Tradesperson)  nodrošinās 

zināšanu pārbaudi un to novērtējumu  saistībā ar NZEB un Pasīvās ēkas 

risinājumu pārzināšanu.  

3. Monitorings 
 Lai Pasīvā ēka funkcionētu tā, kā paredzēts projektā, pēc objekta nodošanas 

ekspluatācijā obligāti ir jāveic arī apsaimniekotāju un ēkas iedzīvotāju 

apmācības kā „apieties” ar Pasīvo ēku.  

 



PassReg palīdz izaugsmes reģioniem: 

• Analizēt sasniegumus 

• Ļaut par tiem uzzināt citiem 

• Veidot apmācību, kvalitātes un 

sertifikācijas infrastruktūru; 

• Stimulēt speciālistu un produktu izaugsmi 

14 Partneri. 11 valstis. 3 gadi. 1 Mērķis. 
 

Atbalsta Pasīvo ēku reģionu izaugsmi 

Projekta mērķis - PassREg: ES atbalstīts projekts, programma “Intelligent 

Energy”, palīdz reģioniem ieviest ES mērķus ēku enerģijas patēriņa 

samazināšanā 

PassREg projekts 



Pasīvā ēka:  
pamatīgs iesākums 

• Starptautiski atzīts enerģijas patēriņa 
standarts 

• Maksimāls komforts ar minimālām 
enerģijas un uzturēšanas izmaksām 

• Pielietojams dažādos klimatos un 
daudzveidīgiem ēku tipiem 

• Pārbaudīts un ticams jau vairāk kā 20 
gadus; 

• Enerģijas aprēķini veicami uz Excel 
bāzes, Pasīvo ēku projektēšanas 
programmā PHPP 

Pasīvās ēkas tērē apmēram 90% mazāk 

enerģijas nekā “tipveida” ēkas 



PassREg 
projekti Latvijā 

Tiskādu speciālā internātskolas kopmītņu ēka 

Ērgļu arodskolas 

 kopmītņu ēka 

Tiskādu vidusskolas ēka  



Būvējot pamatus:  
Kvalitātes nodrošināšana 



Apmēram 50 000 PH ēku visā pasaulē ... vairāk kā 9500 sertificētas! 

Pasīvā ēka:  
stingrs pamats 



Risinājumu avots –  

Brīvi rediģējama platforma, 

kas satur:  

 

•Risinājumus no Priekšgājēju 

reģioniem: Briseli, Hannoveri, 

Tiroli  

•Risinājumus no Sekotāju 

reģioniem;  

•Individuālos risinājumus 

 

Pievieno nākamo risinājumu!  

 

 w w w . p a s s r e g S O S . p a s s i v . d e  

Risinājumi Risinājumu avots 



 

Galvenie rezultāti: 
Risinājums Forums 
 
 

f o r u m . p a s s i p e d i a . o r g  

IPHA Forums ir vērtīgs 

resurss, kurā meklēt jaunus 

risinājumus, kā arī 

apmainīties ar zināšanām 

ekspertu vidū no visas 

pasaules  

 

PassREg biedriem piekļuve 

iPHA Forumam ir bez 

maksas! 

  

Pievienojies PassREg tīklam 

bez maksas jau šodien!  



 
 

Galvenie rezultāti: 
Risinājumi – Passipedia  
 

Daudzi no PassREg atklājumiem tiek apkopoti 

Passipedia, dažādi jaunatklājumi, zinātniski pamatoti  ar 

Passive House saistīti raksti.  

Passipedia nemitīgi aug 

un tajā ir apkopoti dažādi 

pētnieciski raksti 

divdesmit gadu garumā 

 

 Visu rakstu kvalitāti 

pārbauda Passive House 

Institūta eksperti, lai 

pārliecinātos par to 

zinātnisko pamatotību 

 
 



Mērķa grupu iespējas 
un ieguvumi 

Pašvaldības un plānotāji 

Izveido mehānismu mērķu noteikšanai, realizēšanai, un sekošanai piemēriem 

Finansētāji  

Izveido un izplata finansējuma modeļus 
 

Attīstītāji un apsaimniekotāji 

Izprot uzturēšanas izmaksas un ieguvumus iedzīvotājiem 
 

Arhitekti un inženieri 

Pilnveido zema enerģijas patēriņa ēku projektēšanas prasmes 
 

Būvniecības kompānijas un amatnieki 

Piedalās mācībās,  kā sasniegt vislabāko kvalitāti uz būves 
 

Būvmateriālu un iekārtu piegādātāji 

Atrod jaunas uzņēmējdarbības iespējas, produktu sertifikācija, plašāka atpazīstamība 



Galvenie rezultāti: Pasākumi 
PASĪVO ĒKU DIENAS 



 

PASĪVO ĒKU BALVA 2014 
92 projekti no 21 valsts ieskaitot renovācijas, komerciālās ēkas,  

ēkas īpašām vajadzībām, daudzdzīvokļu ēkas, izglītības ēkas un veselus rajonus…  

www.passivehouse-award.org 



Kontakti   

 

 

 

 

 

SIA "Vides Investīciju fonds" 

Ģertrūdes 12 - 2, Rīga 

tel. 67458111 

zane.ramane@lvif.gov.lv 

www.lvif.gov.lv 
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