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Līdz šim:

2008. un 2009.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu

347000 eiro tika sagatavoti 89 energoauditi (50%

atbalsts), pilnībā renovētas 7 ēkas (30% atbalsts) un

daļēji renovētas 36 ēkas (10%) atbalsts.

Kopš 2009.gada projektā «Daudzdzīvokļu māju

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» no Liepājas

iesniegts 191 projekta pieteikums.

Renovētas 120 no 600 renovējamām ēkām (110 ar ES

līdzfinansējumu).



Pašvaldības līdzfinansējums šobrīd

• Liepājas pilsētas pašvaldības 19.01.2017. saistošie noteikumi 
Nr.2: 
http://www.liepaja.lv/upload/energoefektivitate/saistosie_not
eikumi_nr_2_19_01_2017.pdf

• Nosaka, ka līdzfinansējumu var saņemt līdz 50% no kopējām 
atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 euro par 
dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kv.m.

• Līdzfinansējumu var saņemt, uzsākot būvniecības darbus. 

http://www.liepaja.lv/upload/energoefektivitate/saistosie_noteikumi_nr_2_19_01_2017.pdf


Secinājumi

• Veiksmīgai ēku renovācijai ir nepieciešams nedalīts atbalsts no 

pašvaldības vadības 

• Dažādojot veidus, jāinformē un jāizglīto sabiedrība, dodot skaidru 

izpratni par ieguvumiem

• Pašvaldībai savos īpašumos ir jārāda piemērs, izglītošanā iesaistot 

maksimāli daudz iedzīvotājus, arī bērnus

• Renovācija var notikt tikai sekmīgas apsaimniekotāja un iedzīvotāju 

sadarbības rezultātā

• Siltumapgādes komersantam jāsaprot, ka labs klients ir apmierināts 

klients, savukārt pašvaldībai ir jāatbalsta centralizētās siltumapgādes 

attīstība

• Siltumapgādes komersantu peļņa (ja tas ir iespējams) ir jāizmanto 

sociāli atbildīgi un pārskatāmi

• Pašvaldībai nav resursu aizdevumu izsniegšanai vai ievērojama 

apjoma renovācijas projektu līdzfinansēšanai (izņemot 

dokumentācijas sagatavošanai), tāpēc jādomā, ko darīt pēc 2020.gada

• Sarežģītākais renovācijas process būs pēdējās atlikušajās mājās
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Pašvaldības 
līdzfinansējums 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
pieguļošo teritoriju 
labiekārtošanai 



Pašvaldības līdzfinansējums

• 20.12.2012.gada saistošie noteikumi Nr.29:

• https://likumi.lv/doc.php?id=254726

• Nosaka, ka var saņemt līdzfinansējumu no 50 līdz 100% dažādām 
aktivitātēm.

• Tiek veidotas divas rindas:
• Renovētās mājas un blakus esošās mājas, kas apvienojušās kopīgā projektā

• Nerenovētas mājas, kas startē vienas

• Informācija online režīmā tiek atspoguļota pašvaldības mājas lapā

• Līdzfinansējumu saņem pēc labiekārtošanas darbu pabeigšanas

https://likumi.lv/doc.php?id=254726


Kopsavilkums
Gads 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Kopā

Iesniegts

Iesniegto projektu skaits 28 26 34 23 22 133

Iesniegto māju skaits 34 34 47 41 30 186

Iesniegto projektu kopējā summa 

(tūkst.euro) 535 1060 2024 1832 1563 7014

Pieprasītais līdzfinasējums (tūkst.euro) 762 863 1630 1480 1258 5993

Apstiprināts

Apstiprināto projektu skaits 20 26 14 7 10 77

Apstiprināto māju skaits 21 34 22 22 17 116

Apstiprināto projektu kopējā summa 

(tūkst.euro) 498 1060 896 829 1137 4420

Apstiprinātais līdzfinansējums (tūkst.euro) 403 856 749 691 934 3633
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Pašvaldības 
līdzfinansējums kultūras 
pieminekļu saglabāšanai



Pašvaldības līdzfinansējums
• 14.05.2015.gada saistošie noteikumi Nr.13:

• https://likumi.lv/ta/id/274617-par-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-
lidzfinansejumu-kulturas-piemineklu-saglabasanai

• Līdzfinansē dokumentācijas izstrādi, restaurāciju un konservāciju 
visam pieminekli vai tā daļai 

• Nosaka, ka var saņemt līdzfinansējumu no 30 līdz 100% dažādām 
aktivitātēm.

• Uzvarētājus nosaka pēc piešķirto punktu skaita

• Projekts jārealizē 2 gadu laikā

• Informācija online režīmā tiek atspoguļota pašvaldības mājas lapā

• Līdzfinansējumu saņem pēc darbu pabeigšanas



Atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai

Gads 2015. 2016. 2017. 2018. Kopā

Iesniegts

Iesniegto projektu skaits (t.sk) 31 29 33 93

* dokumentācijas izstrādei 30 22 14 66

* restaurācijas darbiem 1 8 19 28

Iesniegto projektu kopējā summa (tūkst.euro) 69,91 163,38 677,88 911

Pieprasītais līdzfinasējums (tūkst.euro) 48,96 107,81 376,67 533

Apstiprināts

Apstiprināto projektu skaits 31 29 9 69

* dokumentācijas izstrādei 30 22 2 54

* restaurācijas darbiem 1 8 7 16

Apstiprināto projektu kopējā summa (tūkst.euro) 69,91 145,27 170,01 385

Apstiprinātais līdzfinansējums (tūkst.euro) 48,96 81,48 120,58 251







Paldies par uzmanību!

Mārtiņš Tīdens

izpilddirektora vietnieks 

(īpašuma jautājumos)

martins.tidens@dome.liepaja.lv

t. 63404784

mailto:martins.tidens@dome.liepaja.lv

