
RRF INVESTĪCIJAS

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANĀ



NEKP 2030 – MĒRĶI – STRATĒĢISKAIS IETVARS

• NEKP2030 = Enerģētikas un klimata politikas ilgtermiņa plānošanas 

dokuments – viens no ANMP pamatdokumentiem

• NEKP 2030 izpildes kopējās izmaksas >8 mljrd.EUR:

• 1,7 mljrd.EUR ēku energoefektivitātei,

• 1,7 mljrd.EUR siltumapgādei un rūpniecībai;

• 1,1 mljrd.EUR atjaunojamai elektroenerģijai;

• 1,1 mljrd.EUR transportā

• Līdz 5250 jaunas tiešās un netiešās darba vietas gadā 

energoefektivitātes pasākumos

• Līdz 5500 jaunas tiešās un netiešās darba vietas gadā AER pasākumos

Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 

Vispārējās konvencija 
par klimata 
pārmaiņām

tās Parīzes nolīgums

Eiropadomes secinājumi 
«Klimata un enerģētikas 

politikas satvars laikaposmam
līdz 2030.gadam»

Eiropas Komisijas paziņojums 
«Eiropas Zaļais kurss»

NAP2027

NEKP2030
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Izaicinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā

Latvijā esošais dzīvojamais fonds strauji noveco. 

No kopējā daudzdzīvokļu ēku īpatsvara tikai 3% ēkas ir būvētas pēc 2003.gada!

Lielākajai daļai esošo dzīvojamo ēku ir augsts energoresursu patēriņš, un tām ir 
būtiski zemākas siltumtehniskās īpašības.

Vidējie enerģijas patēriņi apkurei visu tipu ēkām ir 138-139 kWh/m2 gadā!

Enerģētiskā nabadzība;

Ar enerģētisko nabadzību saprotami tādi mājsaimniecību iedzīvotāju apstākļi, kad 
mājoklī ne tikai ir grūtības uzturēt atbilstošu temperatūru, bet arī gadījumus, kad 
lietotājam ir grūtības norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem vai faktiski 
tos izmantot.
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Līdzšinējā pieredze

• 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros
tiek īstenots pasākums daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
atjaunošanai.

• Pasākuma īstenotājs - Akciju sabiedrība ’’Attīstības
finanšu institūcija Altum’’;

• Publiskais finansējums - 201 462 726 EUR;

• Komercbankas vai ’’Altum’’ aizdevums ar granta
elementu;

• Iesniegtu projektu skaits – 887 (turpinās projektu
pieņemšana līdz 15. decembrim);
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Aptuvenais laika nogrieznis daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas 
atbalsta programmu īstenošanai

2014. –
2020. gada 
ES fondu 

plānošanas 
periods

2021. –
2027. gada 
ES fondu 

plānošanas 
periods

Atjaunošanas 
un noturības 
mehānisms 

Īstenošanā līdz 2023. gada 
beigām

Īstenošanā no 2021. gada 
līdz 2025. gadam

Īstenošanā no 2022. gada

Būtiski ņemt vērā, ka noteiktos laika nogriežņos 
programmas tiks īstenotas paralēli!
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Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas programma RRF ietvaros

Komercbankas vai ’’Altum’’ aizdevums ar granta elementu.

Indikatīvi 36,63 milj. EUR publiskais finansējums ap 182 ēku 
atjaunošanai.

Pilnveidota esošā 
programma

Izstrādāta jauna 
programma
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Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldību ēkās

Indikatīvi 29,304 milj. EUR publiskais finansējums.

Ieguldījumi tiks veikti, atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajām prioritātēm, kas tiks definētas,
izvērtējot administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 
apvienoto pašvaldību ēku stāvokli un tajās plānotās funkcijas.
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Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldību ēkās

- Paredzēts uzlabot pašvaldību ēku (t.sk. sociālo mājokļu) energoefektivitāti, lai 
samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, 
ieviešot efektīvākos siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinošos pasākumus ēku 
energoefektivitātes kāpināšanai un siltumnoturības uzlabošanai. 

- Plānots atbalsts pašvaldībām piederošām ēkām (un jaukta tipa īpašumiem, ja 
pašvaldības ir lielāko kapitāldaļu turētājas), t.sk. veselības aprūpes, izglītības un 
sociālo iestāžu ēkām. 
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Atbalstāmās darbības

Ēkas norobežojošo konstrukciju, ārsienu un jumta konstrukciju 
papildus siltināšana, logu un durvju nomaiņa u.c. 

Ēkas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide: apkures un 
karstā ūdens sistēmas nomaiņa, aukstā ūdens un kanalizācijas

sistēmas nomaiņa.

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija/izveide, šahtu tīrīšana u.c.

AER tehnoloģiju uzstādīšana.
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Ieguvumi - klimats

Enerģijas 
ietaupījums –
ap 55 000 000 

KWh/gadā Uzstādītās AER 
tehnoloģiju

papildjaudas

SEG emisiju 
samazinājums 

– ap 7 000 
CO2 tonnas 

gadā

10



Papildus ieguvumi

- Dzīvojamā fonda kvalitātes uzlabošanās;

- Nekustamā īpašuma vērtības pieaugums;

- Enerģētiskās nabadzības mazināšana;

- Būvniecības nozares attīstība;

- Būvmateriālu ražotāju attīstība.
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RRF INVESTĪCIJA

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ENERGOEFEKTIVITĀTE
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IZAICINĀJUMS: Uzņēmumi nepietiekami investē 
energoefektivitātes pasākumos, jo:

Trūkst kapacitātes ilgtermiņa investīcijām 
attīstības projektos

Zemi rentabilitātes rādītāji

Grūtības piesaistīt finansējumu ilgtermiņa 
projektiem ar garu atmaksāšanās termiņu

Zemi ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ražošanas 
procesu efektivitātes paaugstināšanai

Nepietiekamas zināšanas par energoefektivitātes 
pasākumiem un to sniegtajiem ieguvumiem



Līdzšinējā pieredze - ALTUM aizdevumi 
uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai

• Kopš 2018.gada maija noslēgti 44 aizdevumu līgumi par kopējo summu 17,8 milj. EUR

• Vidēji gadā noslēgti aizdevumu līgumi par 7,35 milj. EUR

• Ieguldot 9,6 milj. EUR atbalsta saņēmēji plāno ietaupīt 19 710 MWh / gadā t.i. 500 EUR
ieguldījums nodrošina 1MWh energoresursu ietaupījumu gadā

• Aptaujas rezultāti* parāda, ka uzņēmumi ir maz informēti par energoefektivitātes pasākumiem,
taču interese arvien pieaug.

• Pieprasījums pēc programmas ļautu ALTUM nodrošināt atbalstu 20-30 milj. EUR vērtība gadā

*Avots: ALTUM
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Plānotās programmas mērķis

Veicināt investīcijas:

• uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanā

• atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanā

• saistītajās P&A aktivitātēs

Sekmējot:

• pārorientēšanos ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 
virzienā

• klimata mērķu sasniegšanu

• uzņēmumu produktivitātes, konkurētspējas un 
eksportspējas pieaugumu
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Plānotie programmas nosacījumi

• Finanšu instruments - aizdevums ar
granta elementu

• ALTUM – pieredzējis valsts atbalsta
programmu īstenotājs.

• Indikatīvi – aizdevums līdz 15 milj. EUR
un maksimālo termiņu – 20 gadi

• Līdzekļu atkārtota ieguldīšana
ilgtspējīgiem mērķiem

• Grants tiek piešķirts pēc
projekta realizācijas un noteiktu
kritēriju izpildes

Indikatīvi 80 milj. EUR publiskais finansējums

ALTUM

Aizdevumu fonds

Aizdevuma 
atmaksa

Grants (līdz 30%)

Ieguldījums
Energoefektivitātes 

paaugstināšanā
atmaksa
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Atbalstāmās darbības  – nodrošina energoresursu 
ietaupījumu un veicina klimata mērķu sasniegšanu

-energoefektivu iekārtu ieviešana un demonstrācijas projektu izveide

-AER tehnoloģiju ieviešana un lokālā AER tīklu attīstība

-energoefektivitātes pasākumi ražošanas ēkās

-viedo enerģētikas lokālo sistēmu izveide un elektrības uzkrāšana ražotnēs

atbalsts komersantiem, kas sniedz pakalpojumus zema oglekļa emisijas ekonomikas attīstībai

saistītās pētniecības un attīstības aktivitātes
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Programmas 
īstenošanas rezultāti

Atbalstīti vismaz 400 uzņēmumi

Uzstādītā atjaunojamo energoresursu 
jauda vismaz 100 MW

Kopējais plānotais energoietaupījums
vismaz 80 000 MWh/ gadā

Kopējā ietekme 
tautsaimniecībā vismaz 150 milj. EUR
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Ieguvumi no programmas īstenošanas

Produktivitātes pieaugums

Videi draudzīgas 
saimniekošanas attīstība

Klimata mērķu sasniegšanas 
veicināšana

Inovatīvu tehnoloģiju attīstība

Uzņēmumu enerģētiskā 
neatkarība

Eksportspējas pieaugums
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Paldies!

+371 67013100www.em.gov.l
v

@EM_gov_lv,@siltinam Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia pasts@em.gov.lv/ekonomikasministrija


