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Saturs

1. Klimata pārmaiņas

2. Publiskais pasūtījums / ES fondi

3. Nekustāmā īpašuma komercsektora zaļās būves



Definīcijas

Ilgtspējīga būvniecība – vides, ekonomisko un sociālo jautājumu 

sabalansēšana būvniecības projektos. Būves, kuras apmierina šodienas 

vajadzības, vienlaikus neapdraudot nākotnes paaudzes un apkārtējo vidi

Zaļās un viedās būves – efektīvs zemes & telpu risinājums, zems 

enerģijas & ūdens patēriņš, izmanto AER, minimāls CO₂, videi un cilvēkiem 

draudzīgi un atjaunojami būvmateriāli, augsts komforta līmenis, viedās 

inženiersistēmas



Ekoloģiskā pēda

1.08.2018, ja Latvijas 
patēriņš, tad 20.04.2018



Būvniecības ietekme

90% of our time spend indoors



Globālie mērķi un risinājumi

50% Būves



World Green 
Building trends

Pieaug vides prasības, ēku komforta standarti, zaļo investīciju atdeve 

2021 ~50% attīstītāji būvēs >60% zaļās ēkās, sertificēs 20-30%

Līderi: Austrālija, Norvēģija, Spānija, UAE, Indija



LV tirgus apjomi

Papildus komercsektors ~500 Eur gadā, RailBaltic un privātais segments

Zaļā būvniecība ~ 300M Eur gadā



ES fondi pēc 2021 (1)



ES fondi pēc 2021 (2)



ES finansējums pēc 2021



Zaļie publiskie iepirkumi

• LV būvniecība veido ~50% no PIL līgumsummām

• Zaļie būvniecības iepirkumi* ~10% skaits un ~20% līgumcenas

• Būvniecības ZPI kritēriji pagaidām nav obligāti

• Pieprasījums pēc zaļām ēkām vs zemākā cena

• Publisko pasūtītāju zaļo ēku pilotprojekti

• MK Nr.353 Update, obligātie kritēriji, uzskaite EIS/BIS

*Vai Ēku energoefektivitāte (SAM 4.2.1./2.), LED apgaismojums, iepirkumā atsauce 

uz MK.Nr.353 -  ir zaļās ēkas būvniecība pēc būtības?



Zaļās publiskās būves kritēriji

1. Augsts energoefektivitātes līmenis (tsk.AER, pasīvā ēka, BMS)

2. Lietotājiem draudzīgi būvmateriāli, inženiersistēmas

3. LV ražotas koka konstrukcijas vai reciklētie materiāli

4. Būvgružu & Būves atkritumu vadības risinājums

5. Videi draudzīgs ūdens patēriņš

6. Videi draudzīgi transporta risinājumi

7. Dzīvescikla aprēķins un sertifikācija
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Zaļo iepirkumu top pašvaldības

1. Jelgava

2. Liepāja

3. Rīgas Dome Izglītības un Kultūras, Sporta dep.

4. Daugavpils

5. Rēzekne

6. Jūrmala

7. Jēkabpils

8. Dobele

9. Valmiera

10.Madona



Komercbanku zaļie produkti



Ēku energoefektivitāte no 01.2021 (1)

• ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei atbilst A klasei (dzīvojamām 
ēkām <40 kWh/m2 gadā; nedzīvojamām ēkām <45 kWh/m2 gadā)1;

• kopējais primārās enerģijas patēriņš <95 kWh /m2 gadā;

• ēkā izmanto augstas efektivitātes sistēmas, kuras:
• nodrošina ne mazāk kā 75 % ventilācijas siltuma zudumu atgūšanu apkures 

periodā;

• vismaz daļēji nodrošina atjaunojamās enerģijas izmantošanu;

• ēkā nav uzstādītas zemas lietderības fosilo kurināmo apkures 
iekārtas.

1 vienlaikus nodrošinot telpu mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības, higiēnas un darba aizsardzības jomā 1
9



Ēku energoefektivitāte no 01.2021 (2)

Ēkas būvniecības 
ieceres 

apstiprināšanas 
periods

Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis, energoefektivitātes novērtējums apkurei 
jaunbūvēm

dzīvojamām ēkām

nedzīvojamām ēkām
(noteikumu2 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 

6.1.7., 6.1.8., 6.1.9. apakšpunktā
minētie ēku veidi)

daudzdzīvokļu 
ēkas

viendzīvokļa vai 
divdzīvokļu ēkas

ēkas, kuras ir valsts 
īpašumā un institūciju 

valdījumā un kurās 
atrodas valsts 
institūcijas

pārējās 
nedzīvojamās ēkas

2 3 4 5 6
No 2019. gada 1. 
janvāra līdz 
31.12.2020

≤ 50 kWh/m2gadā ≤ 60 kWh/m2gadā gandrīz nulles enerģijas 
ēka

≤ 65 kWh/m2gadā

No 2021. gada 1. 
janvāra un 
turpmāk

gandrīz nulles 
enerģijas ēka

gandrīz nulles 
enerģijas ēka

gandrīz nulles enerģijas 
ēka

gandrīz nulles 
enerģijas ēka

2
0

15.2 Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis pārbūvējamām vai 
atjaunojamām ēkām (apkure):
•daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām – < 90 kWh/m2 gadā; 
•viendzīvokļa un divdzīvokļu dzīvojamām ēkām –<100 kWh/m2 gadā;
•nedzīvojamām ēkām – <110 kWh/m2 gadā.



Zaļo ēku sertificēšanas sistēmas

Kopš 1990.g. sertificētas >3M būves, ~2,6 Mld m2



>2.2 M Būves, >550 000 sertifikāti, >80 valstīs, www.breeam.com

Pieejami LV vērtētāji, vairākās opcijas publiskiem iepirkumiem



www.usgbc.org/leed ~100 000 būves, 165 valstīs



Komercsektora zaļās būves
• FeliCity, E.B.Upīša iela 13, dz.ēka, BREEAM, Pass
• Place 11, Sporta 11, biroju ēka, BREEAM, Excellent
• Brīvibas 39, SG Capital, biroju ēka, BREEAM in-Use
• Pillar, NHC office building, BREEAM Very Good
• Origo, Centrs, Linstow t/c, BREEAM in Use, 
• Jaunā Teika, Hanner, Ropažu 8, BREEAM, Very Good
• Akropole, BREEAM, Very Good
• Kapitel, Elemental Skanstes iela, BREEAM, Excellent
• Vastint, BusinessGarden, Mārupe, LEED GOLD
• LIDL t/c, EDGE

Plāno:
• Alojas b/c LEED/BREEAM/WELL
• Kimmel kvartāls, Preses Nams, Zeiss, Zunda
• ~10 citas biroju ēkas, viesnīcas, t/c,...



Ilgtspējas kritēriji / ieguvumi

1. Projektēšanas, būvdarbu, ēkas pārvaldība

2. Lietotāju veselība un komforts

3. Enerģijas pārvaldība

4. Transporta pieslēgumi

5. Ūdens saimniecība

6. Būvmateriāli, sistēmas

7. Atkritumu pārvaldība

8. Zemes pielietojums, ekoloģija

9. Piesārņojuma kontrole

10. Inovācijas



PPP ieguvumi zaļās būves
1. Atbilstība jauniem kritērijiem, standartiem, pieejams finansējums

2. Sertifikācija = starptautiska pieredze, kontakti, marketings

3. Biznesa case: papildus capex 1-12%, bet opex ~15% zemāks

4. Būves vērtība un ROI pieaug līdz 10%

5. Starptautiska atpazīstamība, augstāks īres cenas līmenis

6. Augstāks lietotāju komforta līmenis, darba produktivitāte

7. Mazāka ekoloģiskā pēda nākošām paaudzēm…



Ieteikumi

1. Definējiet būvniecības iecerei zaļos mērķus un rīcības plānu

2. Lietotāju vajadzības un vides ietekme > projektēšanas darba uzdevums

3. Definējiet zaļos kritērijus (tehniskā specifikācija, projektēšana un/vai 

būvdarbu kvalifikācija, uzturēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji)

- obligātie un mērāmie kritēriji 

- vēlamie kritēriji

4. Rīkojiet tirgus dalībnieku apspriedes, identificējiet iespējas un riskus

5. Sertificējiet ēkas pēc starptautiskām zaļo ēku sistēmām



Jautājumi
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