Noteikumi Nr.30
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 25.09.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 § 4.3)
Ar grozījumiem, kas veikti līdz 28.02.2018.

Saistošie noteikumi
par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2
panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
(Ar grozījumiem, kas veikti ar
25.04.2017. saistošajiem noteikumiem
Nr.10/2017)
I. Lietotie termini
1.

Pašvaldības līdzfinansējums – Ādažu novada pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

2.

Energoaudits - sistemātiska procedūra, kuras mērķi ir iegūt pareizu informāciju par
esošo enerģijas patēriņu ēkā un noteikt faktorus, kas ietekmē šo patēriņu, kā arī noteikt un
salīdzināt ekonomiski izdevīgākos energoefektivitātes pasākumus.

3.

Atbalstāmās izmaksas - izmaksas, kuru segšanai saskaņā ar šiem noteikumiem Ādažu
novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu.

4.

Pretendents – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki.
II. Vispārīgie jautājumi

5.

Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka Ādažu novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus, kārtību un apmēru, kādā Ādažu novada dome
(turpmāk – dome) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumus.

6.

Noteikumu mērķis ir sekmēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu
izmantošanu.
III. Pretendentiem izvirzāmās prasības

7.

Pretendentiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes līdzfinansējuma
saņemšanai jāatbilst šādām prasībām:
7.1. māja atrodas Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
7.2. dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi
lēmumu veikt mājas energoauditu, energoefektivitātes paaugstināšanas vai
renovācijas pasākumus (ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai
citas katastrofas sekas), apmaksāt ar to saistītos izdevumus, kā arī par šim mērķim
nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu;
7.3. māja ir nodota ekspluatācijā laikā līdz 2000.gadam;
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7.4. māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 25%
no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījums neattiecas
uz pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;
7.5. mājas kopējā platība ir lielāka par 300 m2 un neapdzīvojamo telpu platība
nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības;
7.6. māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu
īpašnieku kopība), biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ir noslēgts pārvaldīšanas līgums;
7.7. pilnvarotā persona nav atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas vai
tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība nav izbeigta un tā neatrodas
likvidācijas procesā;
7.8. mājas dzīvokļu īpašnieku kopējais parāda apmērs par saņemtajiem komunālajiem
pamatpakalpojumiem (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu
izvešana) un pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) par pēdējiem 12 mēnešiem
nepārsniedz 20%;
7.9. pretendents vai tā pilnvarotā persona pašvaldībai nav sniegusi nepatiesu
informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar plānoto energoefektivitātes pasākumu
īstenošanu vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto lēmumu tiesiskumu;
7.10. pretendents nav saņēmis finansējumu (līdzfinansējumu) par šajos noteikumos
noteiktajām atbalstāmajām izmaksām no Eiropas Savienības finanšu avotiem,
pašvaldības vai valsts budžeta līdzekļiem.
IV. Atbalstāmās izmaksas un pašvaldības līdzfinansējuma apjoms
8.

Pašvaldības līdzfinansējuma atbalstāmās izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumiem tiek attiecinātas uz energoaudita veikšanu un renovācijas
būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādi.

9.

Pašvaldības līdzfinansējums kopējais apjoms viena gada ietvaros tiek noteikts saskaņā ar
pašvaldības budžetu.

10. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts:
10.1. energoaudita veikšanai - 100% apmērā no mājas energoaudita izmaksām, bet ne
vairāk kā 430,00 euro;
10.2. tehniskā projekta izstrādei - 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1425,00 euro.
10.3. par 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteiktajiem izpildītiem darbiem – ne vēlāk, kā
divu mēnešu laikā pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41 un 27.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.35/2016)
V. Iesniegumu iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība
11.

Līdzfinansējuma saņemšanai pretendenta/-u pilnvarotā persona iesniedz domei adresētu
iesniegumu ar pielikumiem (pielikumā).

12.

Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē domes šim mērķim izveidota
Līdzfinansējuma vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 10 (desmit) darba dienu laikā
no iesnieguma saņemšanas dienas, pieņemot vienu no šādiem lēmumiem:
12.1. par iesnieguma reģistrēšanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst
šo noteikumu prasībām;
12.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti
neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

13. Komisija par 12.punktā minēto lēmumu rakstveidā informē pretendentu.
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14. Iesniegumu izvērtēšana notiek to reģistrācijas secībā. Komisija nosaka piešķiramo
pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro katram pretendentam, pamatojoties uz šajos
noteikumos noteiktajiem nosacījumiem un iesniegtajiem dokumentiem, nepārsniedzot
pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus un šajos noteikumos noteiktos
līdzfinansējuma apjomus.
14.1 Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai par aktivitātēm, kas veiktas nenoslēdzot
līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, Pretendents iesniegumam pievieno:
14.11. līgumu kopijas ar izpildītājiem par aktivitātes veikšanu;
14.12. aktivitātes pieņemšanas–nodošanas aktu kopijas;
14.13. izpildītāju rēķinu kopijas par aktivitāšu apmaksu;
14.14. Pretendenta veikto maksājumu uzdevumu kopijas izpildītāju rēķinu apmaksai par
aktivitāti.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 27.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.35/2016)
15. Ja komisijai, vērtējot iesniegumu, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus
izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja
izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga tās izslēgt no atbalstāmajām
izmaksām pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai.
16. Ja komisijas atbalstīto iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz
attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības
līdzfinansējumu var saņemt pirmām kārtām (atbilstoši reģistram), tiklīdz līdzekļi budžetā
tiek iedalīti.
17. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, pašvaldība slēdz līgumu ar Projekta iesniedzēju par
līdzfinansējuma piešķiršanu. Līgumā norāda, kādā kārtībā un termiņos tiek segtas
izmaksas, ņemot vērā komisijas noteiktos apmērus, samaksas termiņus un kārtību, kādā
tiek pieņemts veiktais darbs.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017)
18. Pēc komisijas lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam par izpildītiem
darbiem, kas veikti nenoslēdzot līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, pašvaldības
izpilddirektors vizē līdzfinansējuma apmaksu.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017)
19. Lēmums par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu var tikt pieņemts
nepietiekama finansējuma dēļ, gadījumos, ja attiecīgā pašvaldības budžeta ietvaros
piešķirtais finansējums jau ir izlietots.
20. Komisijas lēmumu nosūta pretendentam Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā. Papildus
tam, pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv tiek publicēta informācija, norādot pretendentu
un pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apjomu.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017)
21. Izslēgts 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017.
22. Pretendenta pienākums ir 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma
paziņošanas parakstīt līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un
iesniegt domei līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par energoaudita veikšanu vai tehniskā
projekta izstrādi.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017)
22.1 Līgums netiek slēgts 10.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 27.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.35/2016)
3

23. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.
24. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc pašvaldības pieprasījuma ir pienākums rakstiski
informēt par domes atbalstīto darbu izpildes gaitu.
25. Pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanu energoaudita veikšanai, pabeidz darbus un iesniedz domei:
25.1. darbu izpildītāja rēķina par energoaudita veikšanu kopiju (uzrādot oriģinālu);
25.2. veiktā energoaudita dokumentācijas kopiju (uzrādot oriģinālu).
26. Pretendents 6 (sešu) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanu energoefektivitātes pasākumu projekta izstrādei, pabeidz
darbus un iesniedz domei:
26.1. izpildītāja rēķina par projekta izstrādi kopiju (uzrādot oriģinālu);
26.2. projekta nodošanas-pieņemšanas akta kopiju (uzrādot oriģinālu).
27. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts pretendentam, pārskaitot to uz pretendenta
pilnvarotās personas norādīto norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no
noteikumu 25. un 26.punktā noteikto dokumentu saņemšanas domē.
28. Pretendents, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanas, iesniedz domē samaksas dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) par
energoaudita/ tehniskā projekta izstrādes veikšanu.
29. Ja darbi netiek pabeigti un dokumenti nav iesniegti noteiktajos termiņos, pretendents
atmaksā pašvaldības samaksāto līdzfinansējumu pilnā apjomā 1 (viena) mēneša laikā no
pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas.
30. Gadījumā, ja iesniegumam pievienotajos dokumentos uzrādītajās atbalstāmajās izmaksās
un darbu pieņemšanas-nodošanas aktā norādītajās izmaksās ir konstatēta atšķirība,
komisija ir tiesīga pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Šajā
gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.
VI. Noslēguma jautājumi
31. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ādažu novada domē.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017)
32. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Ādažu novada pašvaldības laikrakstā „Ādažu
Vēstis”.
VII. Pārejas noteikumi
33. Līdz 2020.gada 31.martam vai līdz attiecīgi visa pieejamā finansējuma izlietošanai,
Pretendents var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu:
33.1. ne vairāk kā 800,00 euro par šo noteikumu 10.1.apakšpunktā noteiktiem izpildītiem
darbiem, iesniedzot domei 2.pielikumā noteiktos dokumentus katrai alternatīvai
(EPC, EPC+ un EPC++) papildus Ministru kabineta 09.07.2013. noteikumos Nr.383
“Noteikumi par ēku energosertifikāciju” un 09.07.2013. noteikumu Nr.383
“Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 3.pielikumā “Pārskats par ekonomiski
pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas
izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā” noteiktajam;
33.2. ne vairāk kā 2000,00 euro par šo noteikumu 10.2.apakšpunktā noteiktiem
izpildītiem darbiem, iesniedzot domei spēkā esoša līguma apliecinātu kopiju par
daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes pakalpojumu.”
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 28.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018)
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns
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(Ar grozījumiem, kas veikti ar 28.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018)
1.pielikums
Ādažu
novada
domes
2012.gada
22.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 “Saistošie noteikumi par Ādažu
novada
pašvaldības
līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai”
Ādažu novada domei
_________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

_________________________________________________
(adrese)

_________________________________________________
(reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālruņa numurs)

20___ . gada ____.____________
IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai (atzīmēt vajadzīgo zemāk)
veikšanai dzīvojamai mājai
adresē__________________________________________________________
□
energoauditam
□ tehniskā projekta izstrādei
Iesniegtie obligātie pielikumi:
□
Reģistrēšanas anketa
□
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija
□
Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija
□
Pārvaldnieka statūtu kopija
□
Pārvaldnieka izsniegta izziņa par apsaimniekošanas un komunālo
pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem
□
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijаs par energoaudita
veikšanu un/vai tehniskā projekta izstrādi
Energoefektivitātes pasākumu veikšanai iesniegtie dokumenti:
□ Energoaudita atskaite vai energopase (ja ir)
□ Tāme plānotajam energoauditam
□ Tāme plānotā tehniskā projekta izstrādei
□ Apliecinājums par tehniskā projekta saskaņojumu būvvaldē
□ Līguma kopija par energoaudita un/vai tehniskā projekta izstrādi
□ Darbu pieņemšanas-nodošanas akti
□ Maksājumu uzdevumu kopijas par izpildītiem darbiem
□ Līguma apliecināta kopija par mājas energoefektivitātes pakalpojumu

_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.

_____ lpp.
_____ lpp.

_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.

Pretendents:___________________________ / _______________________________________
(paraksts)

(paraksta atšifrējums)
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REĢISTRĀCIJAS ANKETA FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mājas kadastra apzīmējums
Mājas adrese
Mājas sērijas nr.
Mājas stāvu skaits
Mājas kopējā platība (m2)
Dzīvokļu īpašumu platības:

7.

Pārvaldnieks:

8.
9.

Pārvaldnieka nosaukums/vārds uzvārds
Pārvaldnieka reģistrācijas nr. /
personas kods
Pārvaldnieka adrese
Pārvaldnieka e-pasta adrese
Pārvaldnieka telefons
Pārvaldnieka bankas konta rekvizīti

10.
11.
12.
13.

Dzīvojamās telpas (m2): Nedzīvojamās telpas (m2):
□ Dzīvokļu kooperatīvā sabiedrība
□ Biedrība
□ Pilnvarota persona

Banka:
Kods:
Konta nr.:
□ Pats pārvaldnieks

14. Apsaimniekotājs:
□ Cita persona
15. Apsaimniekotāja nosaukums/
vārds uzvārds
16. Energoaudits
□ ir veikts
□ nav veikts
17. Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2)
18. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma
iesniegšanas dienu (EUR)
19. Mājas parādi uz iesnieguma iesniegšanas
dienu (EUR)
20. Iepriekš saņemtais finansējums no
□ ir saņemts (paskaidrot detalizētāk 21.ailē)
□ nav saņemts
citiem finansēšanas avotiem
21. ES fondi (gads, aktivitāte, apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Pašvaldība (gads, aktivitāte, apjoms)
Kredītiestāde (gads, aktivitāte, apjoms)
No uzkrātajiem līdzekļiem (gads, aktivitāte,
apjoms)
Apliecinu sniegto datu pareizību.
Pretendents:_________________________________ _______________ / ____________________
(amats)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

20___.gada ___.________________
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(Ar grozījumiem, kas veikti ar 28.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018)
2.pielikums
Ādažu novada domes 2012.gada 22.septembra
saistošajiem
noteikumiem
Nr.30
“Saistošie
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.

Papildinājums energoaudita dokumentam
“Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir
rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā”
Esošā situācija
Bāzes līnija
Parametrs

Mērvienīb
a

Kopējais siltumenerģijas patēriņš

MWh gadā

Apkures siltumenerģijas patēriņš

MWh gadā

Vidējā vērtība no
3 gadiem

Karstā ūdens cirkulācija

MWh gadā

Vidējā vērtība no
3 gadiem

Karstā ūdens uzsildīšana

MWh gadā

Vidējā vērtība no
3 gadiem

oC

Vidējā vērtība no
3 gadiem

GDD

Vidējā vērtība no
3 gadiem

Aprēķinātā telpu gaisa
temperatūra
Grādu dienas

Gads 1
Balstoties uz
izmērītajiem
datiem

Gads 2
Balstoties uz
izmērītajiem
datiem

Gads 3
Balstoties uz
izmērītajiem
datiem

Bāzes līnija Standartgad
s
Vidējā vērtība no
3 gadiem

Pārrēķins atbilstoši
LBN 003-15
klimatam
Pārrēķins atbilstoši
LBN 003-15
klimatam
Pārrēķins atbilstoši
LBN 003-15
klimatam
Pārrēķins atbilstoši
LBN 003-15
klimatam
Pārrēķins atbilstoši
LBN 003-15
klimatam
Pārrēķins atbilstoši
LBN 003-15
klimatam
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Ēkas siltumenerģijas patēriņš pēc ēkas atjaunošanas (balstoties uz bāzes līniju)

Telpu gaisa
temperatūra, oC

Apkure
kWh/m2
gadā

MWh gadā

1. EPC
Kopējā
siltumenerģija

Karstā ūdens
uzsildīšana

Karstā ūdens
cirkulācija

MWh gadā

MWh gadā

Karstā ūdens
uzsildīšana

Karstā ūdens
cirkulācija

MWh gadā

MWh gadā

MWh gadā

Karstā ūdens

Karstā ūdens

3.
Kopējā

MWh gadā

Kopējais ietaupījums
MWh gadā

EUR gadā

%

Investīcijas

Atmaksāšanās
periods

EUR

Gadi

Investīcijas

Atmaksāšanās
periods

EUR

Gadi

Investīcijas

Atmaksāšanās

17
18
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
23
24

Telpu gaisa
temperatūra, oC

Apkure
kWh/m2
gadā

MWh gadā

2. EPC+
Kopējā
siltumenerģija

Kopējais ietaupījums
MWh gadā

EUR gadā

%

17
18
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
23
24

Telpu gaisa

Apkure

EPC++
Kopējais ietaupījums

8

temperatūra, oC
kWh/m2
gadā

MWh gadā

uzsildīšana

cirkulācija

siltumenerģija

MWh gadā

MWh gadā

MWh gadā

periods
MWh gadā

EUR gadā

%

EUR

Gadi

17
18
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
23
24

Paskaidrojums:

Renovācijas darbi var tikt veikti kādai no iespējām EPC, EPC+ vai EPC++.
Katrā no tām ir iekļauti minimālie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi.
Energoefektivitātes pasākumus var variēt optimizējot plānotās izmaksas, taču izpildot LBN prasības un izskatot visas
atjaunošanas iespējas EPC, EPC+ vai EPC++.
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Pasākums
1.1.1.
Ēkas ārējo norobežojošo
konstrukciju siltināšana izmantojot
vienu no šādām metodēm:
-

ēkas
ārējo
norobežojošo
konstrukciju siltināšana pēc ETAG
004 vadlīnijām;

-

ventilētās fasādes sistēma

1.1.2.
Tehnisko
bēniņu
grīdas
siltināšana. Ja bēniņu nav, jumta
pārseguma siltināšana.

1.1.3.
Pagraba
siltināšana

pārseguma

1.1.4.
Ēkas cokola ārējā termālā un
hidroizolācija

1.1.5.
Iekšējo sienu siltināšana, kas
nodala apkurināmas un neapkurināmas
zonas (piemēram, kāpņu telpas iekšējās
sienas, kas robežojas ar tehniskajiem

EPC
Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām. Prasti
vismaz 15 cm biezs siltumizolācijas slānis, ar
deklarēto siltumvadītspēju vismaz 0.037 W/mK,
vai cits risinājums, kas ļauj sasniegt vismaz
ekvivalentu U vērtību. Visu logu aiļu un aplodu
siltināšana ar 3-5 cm biezu siltumizolācijas slāni.

Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām.
Vismaz 25 cm biezs siltumizolācijas slānis ar
deklarēto siltumvadītspēju vismaz 0.042 W/mK,
vai cits risinājums, kas ļauj sasniegt līdzīgu U
vērtību. Izņēmums pieļaujams vienīgi tehnisku
ierobežojumu gadījumā, piemēram, zema
augstuma tehniskajos bēniņos.
Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām.
Vismaz 10 cm biezs siltumizolācijas slānis ar
deklarēto siltumvadītspēju vismaz 0.037 W/mK;
vai cits risinājums, kas ļauj sasniegt līdzīgu U
vērtību. Izņēmums pieļaujams vienīgi tehnisku
ierobežojumu gadījumā, kā, piemēram, zema
augstuma pagrabos.

Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām.
Vismaz 7 cm bieza ūdensizturīga siltumizolācija
(ekstrudētais putu polistirols vai līdzīgs materiāls)
vismaz 0.8 m dziļumā zem zemes neapkurinātiem
pagrabiem un pilnībā nosedz zem zemes esošās
sienas apkurinātam pagrabam. Sienu tīrīšana,
hidroizolācijas un drenāžas sistēmas uzstādīšana.

Vismaz 5cm biezs siltumizolācijas slānis ar
siltumvadītspēju vismaz 0.037 W/mK.

EPC+

Tāpat, kā EPC+

Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām.
Vismaz 30 cm biezs siltumizolācijas slānis ar
deklarēto siltumvadītspēju vismaz 0.042 W/mK,
vai cits risinājums, kas ļauj sasniegt līdzīgu U
vērtību. Izņēmums pieļaujams vienīgi tehnisku
ierobežojumu gadījumā, piemēram, zema
augstuma tehniskajos bēniņos.
Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām.
Vismaz 12 cm biezs siltumizolācijas slānis ar
deklarēto siltumvadītspēju vismaz 0.037 W/mK;
vai cits risinājums, kas ļauj sasniegt līdzīgu U
vērtību. Izņēmums pieļaujams vienīgi tehnisku
ierobežojumu gadījumā, kā, piemēram, zema
augstuma pagrabos.

Tāpat, kā EPC+

Tāpat, kā EPC+

EPC++
Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām.
Siltumizolācijas slānis atbilst vai pārsniedz LBN
002-15 reglamentētās prasības, ne plānāks kā 20
cm, ar deklarēto siltumvadītspēju vismaz 0.037
W/mK (vai cits risinājums, kas ļauj sasniegt vismaz
ekvivalentu U vērtību).

Tāpat, kā EPC+

Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām.
Siltumizolācijas slānis, kas atbilst vai pārsniedz
LBN 002-15 reglamentētās prasības, ne plānāks
kā 15 cm ar deklarēto siltumvadītspēju vismaz
0.037 W/mK (vai cits risinājums, kas ļauj sasniegt
vismaz ekvivalentu U vērtību). Izņēmums
pieļaujams vienīgi tehnisku ierobežojumu
gadījumā, kā, piemēram, zema augstuma
pagrabos.
Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām.
Ūdensdrošs siltumizolācijas slānis, kas atbilst vai
pārsniedz LBN 002-15 reglamentētās prasības, ne
plānāks kā 7 cm (ekstrudētais putu polistirols vai
līdzīgs materiāls) vismaz 0.8 m dziļumā zem
zemes neapkurinātiem pagrabiem un pilnībā
nosedz zem zemes esošās sienas apkurinātam
pagrabam. Sienu tīrīšana, hidroizolācijas un
drenāžas sistēmas uzstādīšana.
Vismaz 7cm biezs siltumizolācijas slānis ar
siltumvadītspēju vismaz 0.037 W/mK.
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bēniņiem vai pagrabu, neapkurināmas
ieejas telpas ar dzīvokļiem).
1.1.6.

1.1.7.

Logi

Lodžijas

Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām. Visu
ēkas logu nomaiņa atbilstoši LBN 002-15
prasībām, izņemot esošos logus, kuru U vērtība ir
zem 1.8W/m²K.
1. risinājums: lodžijas tiek atjaunotas uzklājot
siltumizolācijas slāni uz ārējām vertikālajām un
horizontālajām virsmām, rūpīgi izvairoties no
iespējamajiem
termiskajiem
tiltiem.
Rekomendētais siltumizolācijas slāņa biezums –
15 cm, vietām iespējamas novirzes sakarā ar
tehniskiem/ģeometriskiem
ierobežojumiem.
Siltumvadītspēja ne mazāka par 0.037 W/mK.

Tāpat, kā EPC+

Tāpat, kā EPC+

2. risinājums: lodžijas noslēgtas ar logu un
ventilējamu vai sendvič tipa sienu kombināciju.
Materiālu U vērtības atbilstošas LBN 002-15
prasībām.
1.1.8.

1.1.9.

Ārdurvis

Telpu apkures sistēma

Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām. Visu
ēkas ārdurvju nomaiņa atbilstoši LBN 002-15
prasībām, izņemot esošās durvis ar U vērtību zem
2.2W/m²K. Esošajām un prasībām atbilstošajām
durvīm jāpārbauda to blīvējuma starplikas un
aizvēršanās mehānismi. Ja mehānismu nav, tie ir
bojāti vai nedarbojas, tad tie jāuzstāda vai
jāsalabo. Visām ārdurvīm jābūt aprīkotām ar šiem
mehānismiem.
Minimālie pasākumi:
 Ja nepieciešams, siltuma sadales cauruļu
nomaiņa, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi sistēmai
un pārliecību, ka tā labi strādās, pamatojoties uz
neatkarīga eksperta realizētu siltumsistēmu
energoauditu, kas veikts saskaņā ar MK
noteikumiem nr. 382
 Visu ēkas pagrabā un bēniņos esošo sadales

Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām. Visu
ēkas logu nomaiņa atbilstoši LBN 002-15
prasībām, to uzstādīšana samazinot termisko tiltu
garumu
(piemēram,
logu
iestiprināšana
siltumizolācijas slānī).
1. risinājums: lodžijas tiek atjaunotas uzklājot
siltumizolācijas slāni uz ārējām vertikālajām un
horizontālajām virsmām, rūpīgi izvairoties no
iespējamajiem
termiskajiem
tiltiem.
Rekomendētais siltumizolācijas slāņa biezums
atbilstošs LBN 002-15 zemākajām prasībām,
balstoties
uz
tehniskiem/ģeometriskiem
ierobežojumiem. Siltumvadītspēja ne mazāka par
0.037 W/mK.
2. risinājums: lodžijas noslēgtas ar logu un
ventilējamu vai sendvič tipa sienu kombināciju.
Materiālu U vērtības atbilstošas LBN 002-15
prasībām.

Tāpat, kā EPC+

Tāpat, kā EPC+

Atbilst minimālajām LBN 002-15 prasībām. Visu
ēkas ārdurvju nomaiņa atbilstoši LBN 002-15
prasībām.
Visas ārdurvis aprīkotas ar aizvēršanās
mehānismiem.

Jaunas telpu apkures sistēmas uzstādīšana,
balstoties uz vislabākajām un sevi pierādījušām
pieejamajām tehnoloģijām, sasniedzot augstu
energoefektivitātes
līmeni
un
zemas
apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas.
Visi eksistējošās telpu apsildes sistēmas elementi
ir nomainīti, un jaunā apkures sistēma ir
konfigurēta kā divu cauruļu sistēma.
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1.1.10. Centralizēta
sistēma (ja ir)

karstā

ūdens

1.1.11. Ēku siltummezgls, kas ir
pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes
sistēmai

1.1.12.

Siltuma avots ēkām, kas ir

cauruļu tehniskā izolācija (nesiltināta platība)
 Ja nepieciešams, sildelementa nomaiņa, lai
nodrošinātu sistēmas pieejamību un uzticamību,
pamatojoties
uz
neatkarīga
eksperta
siltumsistēmu energoauditu saskaņā ar MK
noteikumiem nr. 382
 Radiatora termostatiskā ventiļa uzstādīšana uz
katra sildelementa
 Balansējošā
vārsta
uzstādīšana
un
siltumsistēmu balansēšana
 Individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšanas
novērtēšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.
876.
Minimālie pasākumi:
 Ja nepieciešams, karstā ūdens sadales cauruļu
nomaiņa, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi sistēmai
un pārliecību, ka tā labi strādās, pamatojoties uz
neatkarīga eksperta realizētu siltumsistēmu
energoauditu, kas veikts saskaņā ar MK
noteikumiem nr. 382
 Ūdens mīkstināšanas sistēmas uzstādīšana
gadījumā, ja ūdens ir ciets (>150mg/l).
Siltummezgla renovācija/rekonstrukcija, kas tiek
realizēta, balstoties uz neatkarīga eksperta veiktu
siltumsistēmu energoauditu saskaņā ar MK
noteikumiem nr. 382. Siltummezgla minimālās
prasības ir:
 neatkarīgs savienojums
 automātiska temperatūras regulācija
 augstas efektivitātes cirkulācijas sūkņi. Telpu
apsildes cirkulācijas sūkņiem jāspēj mainīt
darbības ātrumu
 vismodernākā tehniskā siltumizolācija visām
sistēmas sastāvdaļām (caurulēm, siltummaiņiem,
sūkņiem utt.

Sistēmas

novērtēšana,

apkope,

 Dvieļu žāvētāja atslēgšana no mājas karstā
ūdens sistēmas un pieslēgšana telpu apkures
sistēmai
Tāpat, kā EPC+

 Jaunas centralizētās karstā ūdens sistēmas
ierīkošana saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu 22115, līdz ar to samazinot cirkulācijas siltuma
zudumus
 Ūdens mīkstināšanas sistēmas uzstādīšana
gadījumā, ja ūdens ir ciets (>150mg/l).
Siltummezgla renovācija/rekonstrukcija, kas tiek
realizēta, balstoties uz neatkarīga eksperta veiktu
siltumsistēmu energoauditu saskaņā ar MK
noteikumiem nr. 382. Siltummezgla minimālās
prasības ir:
 neatkarīgs savienojums

Tāpat, kā EPC+

 automātiska temperatūras regulācija

Tāpat, kā EPC+

 augstas efektivitātes cirkulācijas sūkņi. Telpu
apsildes cirkulācijas sūkņiem jāspēj mainīt
darbības ātrumu
 vismodernākā tehniskā siltumizolācija visām
sistēmas sastāvdaļām (caurulēm, siltummaiņiem,
sūkņiem utt.
Sistēmas
novērtēšana,
apkope,
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aprīkotas
ar
siltumapgādes sistēmu

decentralizēto

1.1.13. Ventilācija

1.2.

organizēšana/revīzija un visbeidzot nomaiņa,
balstoties uz neatkarīga eksperta veiktu
siltumsistēmu energoauditu, kas realizēts
saskaņā ar MK noteikumiem nr. 382, lai
nodrošinātu vismaz:
 atbilstību visām Lativijā spēkā esošajām
normām un standartiem
 vieglu piekļuvi sistēmai un uzticību, ka tā labi
darbosies, lai ēkai varētu piegādāt siltumenerģiju
 sistēmas regulēšanu atbilstoši jaunajām siltuma
jaudām pēc ēkas renovācijas
 sistēmas efektivitāti arī pēc ēkas renovēšanas
un jaunās siltuma jaudas uzstādīšanas.

Dabiskā ventilācijas sistēma, ko nodrošina katrā
logā vai sienā esošās ventilācijas atveres.
Ventilācijas sistēmas šahtu tīrīšana un remonts.

Papildus pasākumi
Pasākums

1.2.1.

Kāpņu telpu remonts

1.2.2.

Kāpņu telpas apgaismošanas
sistēma

1.2.3.

Ieejas vestibils

1.2.4.

Atkritumu telpa

1.2.5.

Aukstā ūdens sistēma

EPC

Mehāniskas ventilācijas sistēmas nosūce ar
automātisku vadības sistēmu (piemēram, CO2
vadības sistēma, mitrumu kontrolējoši izplūdes
vārsti utt.) Ventilācijas šahtu tīrīšana un remonts.

organizēšana/revīzija un visbeidzot nomaiņa,
balstoties uz neatkarīga eksperta veiktu
siltumsistēmu energoauditu, kas realizēts
saskaņā ar MK noteikumiem nr. 382, lai
nodrošinātu vismaz:
 atbilstību visām Lativijā spēkā esošajām
normām un standartiem
 vieglu piekļuvi sistēmai un uzticību, ka tā labi
darbosies, lai ēkai varētu piegādāt siltumenerģiju
 sistēmas regulēšanu atbilstoši jaunajām siltuma
jaudām pēc ēkas renovācijas
sistēmas efektivitāti arī pēc ēkas renovēšanas un
jaunās siltuma jaudas uzstādīšanas.
Siltuma avota nomaiņas gadījumā:
 atjaunojamās enerģijas sistēmu integrēšana un
izmantošana,
iekļaujot
saules
kolektoru,
siltumsūkņu, šķeldas un koksnes granulu
izmantošanas novērtējumu
 piedāvātajiem
risinājumiem
kopumā
jānodrošina augsta energoefektivitāte.
Mehāniskās ventilācijas sistēma ar rekuperāciju
un siltuma atgūšanu.

Nav iekļauts

EPC+
Kāpņu telpas kosmētiskais remonts, iekļaujot sienu
apmetuma atjaunošanu, margu pārkrāsošanu,
atjaunošanu vai nomaiņu.
Kāpņu telpas apgaismes sistēmas uzlabošana.

Nav iekļauts

Ēkas ieejas vestibila kosmētiskais remonts.

EPC++
Kāpņutelpa ir atjaunota, t.sk., sienu apmetums,
kāpņu margu pārkrāsošana, atjaunošana vai
nomaiņa.
Jauna, augstas efektivitātes apgaismošanas
sistēma kāpņu telpā, izmantojot LED tehnoloģijas
un sensorus.
Ieejas vestibils ir atjaunots.

Nav iekļauts

Ēkas atkritumu telpas uzkopšana.

Ēkas atkritumu telpas kosmētiskā renovācija.

Nav iekļauts

Pēc izvēles:
ierīkošana.

Nav iekļauts

jaunas

aukstā

ūdens

sistēmas

Jaunas aukstā ūdens sistēmas uzstādīšana.
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1.2.6.

Kanalizācija

1.2.7.

Ietves

1.2.8.

Balkons

1.2.9.

Ārējais apgaismojums

Nav iekļauts
Ēkai blakus esošās ietves ir atjaunotas pēc ēkas
siltumizolācijas ierīkošanas, īpašu uzmanību
pievēršot lietus ūdens notecēm un drenāžas
sistēmai.
Strukturāli pasākumi un margu/barjeru
atjaunošana.
Nav iekļauts

Pēc izvēles: jaunas kanalizācijas sistēmas
ierīkošana.
Ēkai blakus esošās ietves ir atjaunotas pēc ēkas
siltumizolācijas ierīkošanas, īpašu uzmanību
pievēršot lietus ūdens notecēm un drenāžas
sistēmai..
Strukturāli
pasākumi
un
margu/barjeru
atjaunošana.
Apgaismojuma sistēmas atjaunošana pie ieejas
vestibila/durvīm.

Jaunas kanalizācijas sistēmas uzstādīšana.
Pēc ēkas siltumizolācijas ierīkošanas, ir izveidotas
jaunas ietves blakus ēkai, īpašu uzmanību
pievēršot lietus ūdens notecēm un drenāžas
sistēmai.
Strukturāli
pasākumi
un
margu/barjeru
atjaunošana.
Jauna apgaismojuma sistēma pie ieejas
vestibila/durvīm. Pēc izvēles: ārējā apgaismojuma
sistēmas uzstādīšana, piemēram, fasādē integrētā
LED apgaismojuma sistēma.

1.3.
Strukturālie pasākumi
Neatkarīgi no izvēlētās atjaunošanas iespējas, renovācijas darbos ir jāiekļauj sekojošie pasākumi:
1.3.1.
Jumts tiek rūpīgi atjaunots, atbilstoši inženiertehniskās inspekcijas laikā noteiktajām problēmām. Jāatbilst visiem LVS EN ISO 13788:2002 A standarta prasībām. Lietus ūdeņu notekām ir jābūt
atjaunotām.
1.3.2.
Uzstādītajai ārējai siltumizolācijai ir jāatbilst nepieciešamajām gaisa necaurlaidības un mehāniskās izturības prasībām. Tas nozīmē, ka visām ēkas paneļu vai ķieģeļu savienojuma vietām ir
jābūt pienācīgi atjaunotām un salabotām, iekļaujot hermetizējošu membrānu, speciāla ģipša izmantošanu un struktūru mehānisko nostiprināšanu. Pasākumi, kas jāīsteno saskaņā ar tehnisko
apsekojumu un energoaudita rezultātiem.
1.3.3.
Pamatu sienu un ēkas pamatu novērtējums un mitruma aizsardzības līdzekļu ieviešana saskaņā ar inženiertehniskā novērtējuma rekomendācijām.
1.3.4.
Ēkas balkonu remonts un aizsardzības līdzekļu ieviešana saskaņā ar inženiertehniskā novērtējuma rekomendācijām.
1.3.5.
Bīstamu materiālu, piemēram, azbestcementa lokšņu (šīfera) savākšana saskaņā ar veselības un drošības standartiem.
1.3.6.
Ēkas zibensaizsardzības sistēmas sakārtošana saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu 261-15.
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