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Valmiera – vieni no Latvijas līderiem daudzdzīvokļu
namu renovācijā

Uz 2021.gada sākumu

• Kopš 2009.gada – pilnībā

renovēti 84 daudzdzīvokļu nami

(ERAF)

• Līdz 2009.gadam – pilna

renovācija 10 namiem (cits

finansējums)

• → 94 nami no kopā 167 

namiem = 56% pilnībā

renovētu Valmieras namu

+ atsevišķi veiktie pasākumi



Valmieras “veiksmes
formula”

Energoefektivitāte kā vides 

sektora prioritāte

• Mērķtiecīgs, sistemātisks darbs

jau kopš 2004.gada 

• Pašvaldības atbalsts un piemērs

• Profesionāls, aktīvs, mērķtiecīgs

namu apsaimniekotājs

• Kopienas nozīme

• Atbalsta programmas



2004. gads J.Vītola iela 1 

Dzīks “Vītga”, kredīts Hansabankā

2005. gads Annas iela 6, 

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, kredīts bankā.

2005. gads Ausekļa iela 25, 

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, kredīts Hansabankā

2005. gads Dārza iela 13,

Dzīks “Beātes 21, kredīts

Pirmie

renovētie

nami



Ar ERAF atbalstu 

2010. gadā 

pabeigtie projekti –

sākums 

vispārējai aktivitātei 



• Izglītības iestāžu pārbūve
• Pašvaldības ēku pārbūve

• Informatīvs atbalsts

Pašvaldības piemērs
un atbalsts











Profesionāls, aktīvs, mērķtiecīgs namu
apsaimniekotājs – SIA “Valmieras namsaimnieks”

Apsaimnieko 111 daudzdzīvokļu mājas

• 71 māja pieslēgta centralizētajai apkurei

• 47 ēkas renovētas + 2 jaunbūves (īres nami)

• 31 – renovētas, piesaistot ERAF līdzfinansējumu (2011-2015)

• 3 – renovētas par mājas pašu finanšu līdzekļiem

• 3 – renovētas daļēji (jumts, cokols, pagrabs)

• 10 – renovētas, piesaistot ALTUM grantu (2017-2020)

• 6 – iesniegta tehniskā dokumentācija ALTUM

• 2 – notiek projekta saskaņošana

• 2 – notiek projektēšanas darbi

• 2 – projektēšanas uzdevuma izstrāde

2018 - Ekonomikas ministrijas

Atzinības balva par 

ieguldījumu

energoefektivitātes

popularizēšanā, kā arī par 

ilgtspējīgiem un kvalitatīviem

risinājumiem ēku atjaunošanā





Gaujas iela 2 (2019 - 2020)
Kopējās izmaksas EUR 574 869,55. ERAF grants 50% 

2.vieta konkursā “Energoefektīvākā ēka 2021” 



SIA “Valmieras namsaimnieks” ieteikumi
veiksmīgai ēku atjaunošanai

• Nepieciešams zinošs projektu vadītājs; 

• Vēlams veikt projektu ekspertīzi; 

• Jāveic pilna kompleksa ēkas renovācija – t.sk., 

inženierkomunikāciju atjaunošana, visu jāveic pie vienām

izmaksām ar vienu kredītu; 

• Jāizvēlas godīgs, uzticams, pārbaudīts būvuzraugs, kurš stingri

uzrauga un pārbauda kvalitāti; 

• Cieša sadarbība ar mājas Padomi un dzīvokļu īpašniekiem. 



Rīgas iela 18 (2017 – 2018)
Kopējās izmaksas EUR 265 144, 59. ERAF grants 50% 



Kopienas

nozīme



Atbalsta programmas
14.11.2012 saistošie noteikumi „Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 

piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (www.ej.uz/noteikumiparatbalstu) 

http://www.ej.uz/noteikumiparatbalstu


Pašvaldības līdzfinansējums
2020.gadā realizēti 11 projekti ar 113 515,00 EUR pašvaldības finansiālu atbalstu. No tiem 

• divi saistīti ar ēku enerfoefektivitātes uzlabošanu (kāpņu telpu un pagrabu logu nomaiņa, ūdensvadu un 

apkures cauruļu siltināšana pagrabā Georga Apiņa ielā 16 un kāpņu telpu logu nomaiņa Jāzepa Vītola 2A 

Valmierā)

2021.gadā atbalsts 7 projektiem ar 134 591,00 EUR pašvaldības finansiālu atbalstu. No tiem visi saistīti 

ar ēkai piegulošā zemesgabala labiekārtošanu

Ēka Gerorga Apiņa ielā 16 Ēka Jāzepa Vītola ielā 2A

Kopš 2013.gada kopā realizēti

projekti 43 daudzdzīvokļu

namos. 13 namos realizēti

energoefektivitāti = ēkas

ilgmūžību uzlabojoši projekti
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