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NAP MĒRĶI

• Latvijā visām mājsaimniecībām ir 
pieejami mājokļi. 

• Esošais dzīvojamais fonds līdz 
2050. gadam atbilst augstiem 
energoefektivitātes, 
būvniecības, drošības un 
labiekārtotības standartiem. 

• Tiesiskais regulējums veicina 
privātos un publiskos ieguldījumus 
dzīvojamā fonda izveidei.

2



IZAICINĀJUMI MĀJOKĻU 
JOMĀ

• Zema iedzīvotāju pirktspēja

• Nepietiekamas investīcijas jaunu 
mājokļu būvniecībā

• Novecojošs dzīvojamais fonds ar 
nepietiekamu atjaunošanās rādītāju

• Zemi energoefektivitātes rādītāji 
dzīvojamam fondam
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Ēku fonds 
Latvijā
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Ēku fonds ir novecojis un būvēts bez energoefektivitātes 
prasībām
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44%

11%

27%

13%

4%

līdz 1940.gadam 1941-1959 1960-1979

1980-1992 1993-2019

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ~10%
no visām dzīvojamām ēkām ir uzbūvētas
pēc 2003.gada, savukārt no kopējā
daudzdzīvokļu ēku īpatsvara tikai 3% ēkas
ir būvētas pēc 2003.gada (4% no 1993.
gada).

82% Daudzdzīvokļu ēku ekspluatācija 
uzsākta pirms 1980.gada

15%

11%

29%
21%

24%

līdz 1941.gadam 1941-1961 1961-1980

1980-1992 1992-2019

55% Nedzīvojamo ēku ekspluatācija uzsākta pirms 
1980.gada  

*Nedzīvojamās ēkas, kas attēlotas: Viesnīcas, Biroju
ēkas, Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas,
Rūpnieciskās ražošanas ēkas, Ēkas pašizklaides
pasākumiem, Muzeji un bibliotēkas, Skolas un
universitātes, Ārstniecības un veselības aprūpes ēkas,
Sporta ēkas.



Esošais ēku fonds būtiski atpaliek no sasniedzamiem mērķiem
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Paveiktais 
ēku 

atjaunošanā
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EM un 
#ESfondi 
paredzētais 
atbalsts

 Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās
(plānotais atbalsts - 181 562 654 eiro)

 Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās
(plānotais atbalsts - 173 502 160 eiro)

 Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
(plānotais atbalsts - 173 502 160 eiro)

 Energoefektivitāte rūpnieciskās ražošanas ēkās
(plānotais atbalsts – 80 586 000 eiro)

 Energoefektivitātes paaugstināšana privātmājās
(plānotais atbalsts - 48 937 500 eiro)

 Daudzdzīvokļu ēku Remonta fonds
(plānotais atbalsts - 31 000 000 eiro)
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Informatīvais 
atbalsts 

& 
citi pasākumi

 Informatīvā kampaņa «Dzīvo siltāk»
 Konkurss «Energoefektīvākā ēka»
 Latvenergo Energoefektivitātes centrs

 Pašvaldības var piemērot NĪN atlaides
 Pašvaldību atbalsts energoefektivitātes novērtējumu un

nepieciešamo dokumentu sagatavošanai

 Būvniecības informācijas sistēmā izstrādāta elektroniskā
«Mājas lieta», kurā pieejama visa informācija par būvi
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Nākotnes 
izaicinājumi
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Šķēršļi ceļā uz 
energoefektīvām 

ēkām
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• Finanšu līdzekļu nepieejamība – bankas nesniedz

aizdevumus atjaunošanai teritorijās, kur tirgus vērtība

zemāka par būvniecības izmaksām uz m2.

• Zema iedzīvotāju maksātspēja (liels īpatsvars ar zemiem

ienākumiem), vienlaikus ņemot vērā arī ēnu ekonomikas

aspektu.

• Nedzīvojamās (ražošanas) ēkas – komersanti prioritāri

izvēlas iekārtu nomaiņu, vienlaikus atbalsts jāpaplašina

uz citām komersantu grupām – biroji, tirdzniecības

vietas, sporta būves, loģistikas ēkas.

• Daudzdzīvokļu ēkas – projekta īstenošanas sarežģītība -

projekta realizācijas gaitā ir daudz iesaistīto pušu

• Izpratnes un zināšanu trūkums par iespējamajiem

ieguvumiem.

• Valsts un pašvaldību ēkas – nepieciešamība ēkas

kompleksa atjaunošana, ne tikai siltināšana,

kompetenču deficīts – iepirkumu organizēšana, projekta

vadība, ēku prioritizēšana.



Nepieciešamās 
investīcijas un 
esošie resursi
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Lai visas ēkas būtu energoefektīvas nepieciešami 19 miljardi € 
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5,7 5,7

7,6

2030 2040 2050

Nepieciešamais finansējums sadalījumā pa dekādēm

Pieņēmums-
nepieciešamas
investīcijas visa veida
ēkām līdz 2050. gadam
atkarībā no to platības,
ņemot vērā pašreizējās
būvniecības izmaksas no
200 līdz 400 EUR/m2



Dzīvojamo ēku skaits un platība

309929

39477

13938
647

Dzīvojamās ēkas (skaits)

Viendzīvokļa ēkas Daudzdzīvokļu ēkas

Divu dzīvokļu ēkas Sociālo grupu ēkas

36,5

51,55

2,2 0,8

Dzīvojamās ēkas (platība milj. m2)

Viendzīvokļa ēkas Divu dzīvokļu ēkas

Daudzdzīvokļu ēkas Sociālo grupu ēkas

Daudzdzīvokļu ēkas 
skaita ziņā krietni mazāk, 
bet ar lielāku potenciālo 

(renovējamo) platību.
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