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Projekta mērķis: Pētījuma „Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un 
iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem” mērķis ir 
izstrādāt konkrētas rekomendācijas un sniegt pierādījumus 
politikas veidotājiem, pašvaldībām un projektu attīstītājiem, 
lai panāktu aktīvu visaptverošu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
ēku renovāciju Latvijā. 

Piezīme. Zinātniskā pētījuma atskaitē vārds “renovācija” ir 
aizstāts ar vārdu “atjaunošana” atbilstoši Būvniecības 
likumam. 
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Terminu un saīsinājumu saraksts 

AS – Akciju sabiedrība 

CSP – Centrālās statistikas pārvalde 

EM – Ekonomikas ministrija 

EPC/EPC+ – Energy Performance Contracting (Energoefektivitātes pakalpojuma līgums) 

ES – Eiropas Savienība 

ESEB – Nevalstiskā organizācija „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” 

ESKO – Energoefektivitātes servisa kompānija 

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

Mājas vecākais – neformāli izvēlēts vai norīkots daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, kurš 
koordinē veiktos pasākumus un pārstāv māju. 

SEG – Siltumnīcefekta gāze 

  



 

Kopsavilkums 

Tiek pieņemts, ka īpašnieku izlēmības trūkums dzīvojamo ēku sektorā ir viens no galvenajiem 
šķēršļiem, kāpēc Latvijā nenotiek aktīva daudzdzīvokļu ēku atjaunošana. Tas ir būtiski ne tikai 
aizvien pieaugošās mājokļu krīzes apstākļos vai kurināmā cenu pieaugšanas rezultātā 
izraisītās nabadzības apstākļos, bet arī tāpēc, ka atjaunošana nodrošina būtisku ieguldījumu 
klimata pārmaiņu samazināšanā: saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) datiem, 40% no kopējā 
enerģijas patēriņa ir saistīts ar mājsaimniecībām – lielākajām enerģijas patērētājām. 

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana ir efektīvs risinājums, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisijas, un tai ir milzīgs potenciāls, taču tā netiek izmantota, jo daudzdzīvokļu ēku 
atjaunošana Latvijā ir bijis ārkārtīgi lēns process – pēdējo 10 gadu laikā ir atjaunotas mazāk 
nekā 800 no 38’000 ēkām. 

Šī pētījuma mērķis ir izstrādāt konkrētas rekomendācijas un sniegt pierādījumus politikas 
veidotājiem, pašvaldībām un projektu attīstītājiem, lai panāktu aktīvu visaptverošu 
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu Latvijā. 

Lai to panāktu nepieciešams visaptverošs un padziļināts pētījums par daudzdzīvokļu ēku 
sektoru, apvienojot gan sociālās, gan vides inženiertehniskās pētījumu metodes. Biedrība 
“Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (ESEB) kopā ar saviem sadarbības partneriem 
meklēs atbildes uz šādiem jautājumiem: 

1. Kā motivēt Latvijas iedzīvotājus atjaunot savas mājas, lai tās būtu ērtas, drošas, 
ilgtspējīgas, un to ekspluatācijai būtu vismazākā iespējamā ietekme uz klimata 
pārmaiņām? 

2. Kuri komercdarbības modeļi ir vislabākajās iedzīvotāju interesēs, un kāds klimata 
pārmaiņas samazinošs (enerģiju ietaupošs) pasākumu kopums ir jāīsteno 
daudzdzīvokļu mājās, lai panāktu maksimālu SEG emisiju samazinājumu? 

Lai sasniegtu šo mērķi, projekta ieviešana var tikt apkopota šādi: intervijas ar iedzīvotājiem, 
enerģijas patēriņa monitoringa datu un datu par ēkā īstenotajiem pasākumiem analīze, 
pētījuma ziņojuma sagatavošana un vietēju informatīvu pasākumu organizēšana ar mērķi 
apkopot atgriezenisko saiti un integrēt to nākamajos pētījumos. 
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1. Ievads 

Šajā pētījumā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā vislabāk organizēt un ieviest padomju 
laika daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu Latvijā. Lai to panāktu, un pirms jebkādu liela mēroga 
atjaunošanas darbību ieviešanas, ir nepieciešams labāk saprast dažādu svarīgāko iesaistīto 
personu, kuras pārstāv sabiedrisko un privāto sektoru, kā arī sabiedrību kopumā, uzskatus un 
stāvokli. Vissvarīgākās no šīm iesaistītajām personām ir šajā pētījumā aplūkoto 
daudzdzīvokļu ēku īpašnieki un daudzdzīvokļu ēkā neformāli ievēlētais mājas vecākais. 

Šajā zinātniskā pētījuma noslēguma atskaitē pētījuma projekts ir izklāstīts loģiski veidotas 
argumentācijas formā, sadalot to šādās nodaļās: 2. nodaļa “Metodoloģija” apraksta vispārīgo 
metodoloģiju, lielāko uzmanību pievēršot plaša mēroga aptaujai, 3. nodaļa ar nosaukumu 
“Literatūras apskats” ietver plašu nozares literatūras apskatu no atbilstošajiem 
sekundārajiem avotiem, kas daļēji ir starptautiski un saistīti ar konkrēto situāciju, un daļēji no 
Latvijas avotiem. 4. nodaļa “Teorētiskais/analītiskais ietvars” apraksta pamatā esošo 
teorētisko un analītisko pieeju. 5. nodaļā “Analīze”, kas ir ziņojuma plašākā nodaļa, tiek 
analizēti aptaujas rezultātā apkopotie dati. 6. nodaļa “Diskusija” ietver uz 5. nodaļā apkopoto 
datu un uz to analīzes pamata izdarītos secinājumus un gūtās mācības. 7. nodaļā 
“Secinājumi” kopsavilkuma veidā atradīsiet no analīzes izrietošos secinājumus par veidu, kā 
organizēt un ieviest atjaunošanu. 8. nodaļa “Priekšlikumi” satur padomu, kā organizēt un 
ieviest atjaunošanu. Visbeidzot ziņojumu noslēdz izmantotās literatūras saraksts un vairāki 
pielikumi. 
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2. Pētījuma metodoloģija 

Daudzdzīvokļu ēku sektorā pastāv korelācija starp tehniskajiem (siltumapgādes sistēma, 
materiāli, kuri izmantoti ēka sienām) un sociālajiem faktoriem (iedzīvotāju viedoklis par gaisa 
kvalitāti, iedzīvotāju komforta kritēriji un paradumi). Ēkas enerģijas patēriņš ir atkarīgs gan 
no realizētajiem energoefektivitātes pasākumiem, gan iedzīvotāju uzvedības modeļiem un to 
izglītības, izpratnes un informētības līmeņa par klimata pārmaiņām, kas arī tiešā veidā 
ietekmē klimata pārmaiņas. Piemēram, ja pēc ēkas atjaunošanas iedzīvotāji tur vaļā logus 
ilgu laika posmu un neizmanto termoregulatorus, kuri uzstādīti radiatoriem, tad sagaidāms, 
ka ēkas siltumenerģijas patēriņš būs lielāks nekā sākotnēji plānots. Iepriekšminētais parāda, 
ka iedzīvotāju mijiedarbība ar māju ir dziļi iesakņota viņu ikdienas darbībās (gulēšana, ēdiena 
gatavošana u.c.). Lai ņemtu vērā tehniskos un sociālos faktorus, pētījums ir veikts pielietojot 
divas zinātņu nozares kopā – vides inženierzinātni un antropoloģiju. 

Pētījumā tika pielietotas gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās metodes. Izmantotās kvalitatīvās 
metodes bija daļēji strukturētās intervijas un fokusa grupu diskusijas, bet izmantotās 
kvantitatīvās metodes bija datu apkopošana un analīze un literatūras apskats. 

Pētījumā tika iekļauti pieci Latvijas plānošanas reģioni – Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un 
Kurzeme. No katra reģiona iekļauta viena pilsēta. Rīga un Daugavpils bija iekļauta, jo šīs ir 
divas lielākās pilsētas pēc iedzīvotāju skaita. Un Rīgai un Daugavpilij ir viens no zemākajiem 
atjaunošanas rādītājiem. Ventspils ir iekļauta, tāpēc, ka tā ir līderis un viena no 
veiksmīgākajām daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas sektorā. Dobele un Salaspils ir iekļautas, jo 
tās vidēja lieluma pilsētas pēc iedzīvotāju skaita (10 000 – 18 000 iedzīvotāji) un tām ir zemi 
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas rādītāji. 

Izvēlētajās pilsētās iekļautas atjaunotās daudzdzīvokļu mājas un daudzdzīvokļu mājas, kurās 
pētījuma laikā notika atjaunošanas process. Iekļautas arī neatjaunotās daudzdzīvokļu mājas, 
un tās funkcionē kā kontrolgrupa, lai būtu iespējams salīdzināt datus un pārliecināties par to 
ticamību. Šie dati arī izmantoti, lai gūtu priekšstatu par pasākumu efektivitāti un nozīmi 
energoefektivitātes sasniegšanā. Mājas tika izvēlētas no dažādām pilsētas daļām, ar atšķirīgu 
stāvu un dzīvokļu skaitu un citiem parametriem, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
dažādību. Pētījumā iekļautas 50 ēkas (25 renovētas, 25 nerenovētas), 10 no katras pilsētas 
(piecas renovētas, piecas nerenovētas). 

2.1. Antropoloģija 

Galvenā kvalitatīvo datu ievākšanas metode bija daļēji strukturētas intervijas un fokusa 
grupu diskusijas. Pētījumā lietotas divas metodes, lai paaugstinātu tā validitāti (Bernard, 
2006). Interviju un diskusiju vadlīnijas tiks izstrādātas, balstoties uz pētījumā izvirzītajiem 
jautājumiem, kā arī literatūras analīzē (skatīt 1. pielikumu). Metodoloģijas izstrādē piedalījās 
arī inženiertehnisko zinātņu nozares pārstāvji, lai nodrošinātu pētījuma sasaisti un padarītu 
iespējamus kopīgus secinājumus un rekomendācijas. Pētnieki dzīvoja katrā no pētījumā 
iekļautajām pilsētām nedēļu, ievācot nepieciešamos datus un komunicējot ar 
respondentiem. 

Kvantitatīvo datu ievākšana notika tiekoties ar māju vecākajiem vai ēkas pārvaldniekiem 
klātienē, telefoniski vai elektroniski ar e-pastu starpniecību. Dzīvokļi un iedzīvotāji intervijām 
tika izvēlēti nejauši un ņemot vērā dažādus faktorus – to, vai dzīvoklim ir vairākas ārsienas 
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utt., jo tika pieņemts, ka šādi faktori var ietekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un tādēļ arī 
viedokli un lēmumu pieņemšanu par atjaunošanu, un atstāt ietekmi uz energoefektivitātes 
paradumiem. Respondentu atlases procesā tika ņemti vērā dažādi demogrāfiski rādītāji, kā 
vecums un dzimums, un citi. Demogrāfiskie rādītāji nekalpoja par pamatu analīzei, bet tika 
ņemti vērā, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku respondentu dažādību, kā arī nodrošinātu 
vienlīdzīgas iespējas. Pētījumā tika nodrošināta respondentu anonimitāte, kā arī visi interviju 
ieraksti pētījuma beigās tika iznīcināti. Turklāt tika piedāvāta iespēja interviju neierakstīt. 

Kvalitatīvajai analīzei intervēti 25 cilvēki no katras pilsētas (tātad kopā 125 intervijas) – četras 
intervijas ar vienas atjaunotas mājas iedzīvotājiem, viena intervija ar neatjaunotas mājas 
vecāko; piecas atjaunotas un piecas neatjaunotas mājas no vienas pilsētas. 10 fokusa grupu 
diskusijās piedalījās 53 māju vecākie. Tātad, kopumā respondentu skaits ir 178. Intervijas 
laikā respondentu vecums ir no 18 līdz 83 gadiem, vidēji 57 gadi (mediāna 56), dzimumu 
sadalījums – tika intervētas 69 sievietes, 56 vīrieši un fokusa grupas diskusijās piedalījās 23 
sievietes un 30 vīrieši. 98 intervijas notika latviski, 27 krieviski, kamēr fokusa grupas 
diskusijas notika latviski vai bilingvāli – gan latviešu, gan krievu valodā. 

Kvalitatīvo datu – interviju un fokusa grupas diskusiju transkriptu analīzei – tika izmantota 
kodēšanas programma Atlas (ATLAS.ti 2015). Visi interviju un fokusa grupu ieraksti tika 
transkribēti, bet gadījumos, kad respondenti nepiekrita interviju ierakstīšanai, pētnieki 
rakstīja izvērstus interviju protokolus, kuri pēc tam tika iekļauti analizējamo datu kopā. Īsi 
protokoli tika rakstīti par visām intervijām. 

Uzsākot kodēšanas procesu, tika izveidots kodu saraksts un kodi izdalīti 16 tēmās un 
apakštēmās, atbilstoši pētījuma uzstādījumam un interviju vadlīnijām. Piemēram, tādi kodi 
kā: “informācija” (saistībā ar pieeju informācijai) ar apakškodiem – pirms atjaunošanas, pēc 
atjaunošanas, individuāli mājas vecākais, kaimiņš kaimiņam, jūtas neinformēts, līgums 
pieejams vai nav pieejams u.c.; “atjaunošana” ar apakškodiem – siltināšana, visaptveroša 
atjaunošana, ventilācija, mājas vecākā vai iedzīvotāju iniciatīva; katrai no iesaistītajām pusēm 
(“mājas vecākais”, “iedzīvotāji”, “pašvaldība”, “būvniecības kompānija” u.c.) tika piešķirts 
savs kods ar apakškodiem. Pētnieki katrs kodēja atsevišķi daļu no datu kopuma, pēc tam 
“apmainoties” ar saviem jau sakodētajiem datiem un pārskatot viens otra sakodēto. Tādējādi 
tika nodrošināta kodu vienota izmantošana un bija iespējams rezultātus analizēt. Darba 
rezultātā no katra koda un kodu kategorijas bija iespējams izveidot atsevišķu dokumentu ar 
visām satura vienībām, kurās iezīmējas konkrētā tēma. 

2.2. Vides inženierzinātne 

Kvantitatīvajā metodē tika izveidotas aptaujas anketas, lai apkopotu ēkas tehniskos 
parametrus, īstenoto pasākumu apjomu, siltumenerģijas un karstā ūdens patēriņa datus, un 
izmantoto līgumu (ar celtniecības uzņēmumu, ar banku) nosacījumus. Apkopoti ēkas 
pamatdati, kā sērija, dzīvokļu skaits, kāpņu telpu skaits un norobežojošo konstrukciju 
laukums. Apkopoti siltumenerģijas patēriņa dati apkurei un karstajam ūdenim par vismaz trīs 
gadu periodu pirms atjaunošanas un vismaz vienu gadu pēc atjaunošanas (neatjaunotajai 
mājai skatīt 2. pielikumu; atjaunotai mājai skatīt 3. pielikumu). 

Aptaujas anketu izdalīšana veikta divos veidos. Viens veids bija tiekoties klātienē ar mājas 
pārstāvi un uzdodot anketas jautājumus, un veicot nepieciešamos mērījumus (durvis, logi). 
Otrs veids bija anketas jautājumus ar nepieciešamajiem paskaidrojumiem, ja nepieciešams, 

http://www.atlas.ti/
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nosūtot mājas pārstāvim uz e-pastu. Ja ēkas pārstāvis nevarēja sniegt informāciju par visiem 
nepieciešamajiem datiem, tad trūkstošā informācija lūgta apsaimniekošanas un 
siltumapgādes uzņēmumiem. 

Ieviesto pasākumu datu (sienu, bēniņu/jumta un pagraba siltināšana, logu un durvju 
nomaiņa u.c.) analīzei izmantotas statistikas metodes, lai iegūtu informāciju par to, kādus 
ēkas saglabāšanas un energoefektivitātes pasākumus iedzīvotāji veikuši visbiežāk un kurus 
visretāk. 

Kopējais siltumenerģijas patēriņš pētījumā tika definēts kā siltumenerģijas patēriņš telpu 
apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un karstā ūdens apgādes sistēmas cirkulācijas zudumi. 
Savstarpējai ēku salīdzināšanai un siltumenerģijas ietaupījumu noteikšanai tika veikta klimata 
korekcija un enerģijas patēriņa novērtējums karstā ūdens sistēmā atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” (MK Nr. 348). 
Siltumenerģijas patēriņa dati apkurei tika normalizēti un izteikti kā siltumenerģijas patēriņa 
indikators kWh/m2 gadā. Kvantitatīvie dati tika iegūti par 33 no plānotajām 50 daudzdzīvokļu 
ēkām, jo iedzīvotāji nepiekrita aizpildīt aptaujas anketu vai arī nevēlējās sniegt datus, 
definējot tos kā konfidenciālus. 
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3. Literatūras apskats 

Vieni no ēkā notiekošajiem kompleksākajiem procesiem ir ar enerģiju saistītā iedzīvotāju 
uzvedība (Picon, u.c. 2013). Enerģijas patēriņa un energoefektivitātes nozarē šāda 
perspektīva ir nesena parādība, jo pirms tam ēkas enerģijas patēriņš un energoefektivitāte 
tika pētīta, skaidrota un uzlabota, koncentrējoties uz ēkas tehniskajiem parametriem, reti 
neņemot vērā cilvēku uzvedības modeļus, motivāciju un paradumus (Ellsworth-Krebs, u.c. 
2015). Lai risinātu jautājumus saistībā ar klimata pārmaiņām (ietver sevī SEG emisijas, 
energoefektivitāti un resursu izmelšanu), ir nepieciešama multidisciplināra pieeja, apvienojot 
dažādas zinātnes nozares – tādā veidā apvienojot dažādas iesaistītās personas, lai sasniegtu 
kopīgu mērķi. 

Iedzīvotāju rīcība un ieradumi ietekmē enerģijas patēriņu un daudzdzīvokļu ēkas 
energoefektivitāti, tādējādi atstājot negatīvu ietekmi uz vidi, un līdz ar to dodot savu 
ieguldījumu klimata pārmaiņās. Lielāko ietekmi uz klimata pārmaiņām atstāj cilvēku darbība. 

Cilvēku uzvedību viņu mājās nosaka ikdienas darbības (gulēšana, ēdiena gatavošana, u.c.). 
Viņi tāpat pieņem lēmumus attiecībā uz apkuri, ventilāciju, apgaismojumu, u.c. (Picon, u.c. 
2013). Latvijā pētnieki noskaidrojuši, ka trūkst visaptverošu skaidrojumu par cilvēku 
darbībām, uzvedību, zināšanu vadību un citiem līdzīgiem socio-ekonomiskajiem un 
demogrāfiskajiem rādītājiem, saistībā ar energoefektivitāti un enerģijas patēriņu (Bariss, u.c. 
2015; Laicane, u.c. 2013), ko plāno risināt ar statistiski pamatotiem motivācijas modeļiem, 
izmantojot mērķu rāmja teoriju (goal frame theory) (Bariss, u.c. 2015). Ar kvalitatīvām 
metodēm Latvijā enerģijas patēriņš, energoefektivitāte un klimata pārmaiņas ir pētītas maz, 
tikai kā atsevišķu gadījumu izpēte (Bergmane un Laizāne 2014). Līdzīga neliela mēroga 
kvalitatīvie pētījumi veikti arī kaimiņvalstīs (Ojamae un Paadam 2015). Liela mēroga pētījumu 
ar kvalitatīvam metodēm (intervijām, diskusijām) Latvijā līdz šim nav bijis. Tāpēc pētījuma 
autori centās apvienot sociālos aspektus (cilvēku uzvedība, zināšanas, paradumi utt.) ar vides 
inženierzinātņu aspektiem (enerģijas patēriņš, energoefektivitātes pasākumi, CO2 emisijas, 
u.c.) viena pētījuma ietvaros. 

Lemšana, papildus iedzīvotāju motivācija, uztvere, emocijas, u.c., ir viens no būtiskākajiem 
aspektiem, kas ietekmē iedzīvotāju rīcību saistībā ar enerģijas lietošanu (Picon, u.c. 2013). 
Lēmumu pieņemšana no iedzīvotāju puses ir būtiska, lemjot par to, kas tiks darīts 
daudzdzīvokļu ēkā, kas un kad to darīs. Antropologs Fredriks Bārts (Fredrik Barth) uzskata, ka 
ir būtiski pārmaiņas uztvert kā pakāpenisku un progresējošu notikumu gaitu, kur vienu 
stāvokli ar laiku nomaina cits stāvoklis (Barth 1966). Šī iemesla dēļ ziņojums ir izstrādāts, 
analizējot lēmumu pieņemšanas procesu – dažādas iesaistītās personas, lēmumu 
pieņemšanas iemeslus, kā arī izmantotās stratēģijas1. Šī Bārta ideja izmantota arī aprakstot 
pētījuma rezultātus – uz ēku atjaunošanu un siltināšanu lūkojoties kā uz pakāpenisku 
procesu, kurā ne tikai ēka kļūst energoefektīvāka, bet arī tās iedzīvotāji iziet cauri procesam, 
gan lemjot par to, ka ēkas atjaunošana un siltināšana nepieciešama, kādus pasākumus 
īstenot un kā tos finansēt, gan mācoties pēc tam atjaunotajā ēkā dzīvot. Tas nozīmē to, ka 
ēkā var būt ieviestas labākās pieejamās tehnoloģijas, bet, ja nebūs zināšanu un laika gaitā 
apgūtu jaunu uzvedības paradumu, tad tehnoloģijas darbosies neefektīvi un to potenciāls 
netiks izmantots. 

                                                
1
 Skatīt 4. nodaļu “Teorētiskais ietvars" 
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3.1. Latvijas iedzīvotāju sociālais/kultūras konteksts 

Lemšanas procesā iedzīvotāju ikdienas darbībās sociālais konteksts jeb nacionālās kultūras 
iezīmes var spēlēt būtisku lomu. Tādēļ, lai izprastu Latvijas iedzīvotāju paradumus, 
nepieciešams šīs iezīmes saprast. Gērta Hofstedes (Geert Hofstede) un viņa kolēģu izstrādātā 
nacionālo kultūras dimensiju teorija ir viens no veidiem, kā izprast šādas iezīmes. Nacionālās 
kultūras iezīmes pētījuši un apkopojuši arī citi pētnieki, piemēram, Šaloms Švarcs (Shalom 
Schwartz) (Schwartz 1992), bet Hofstedes modelis ir piemērotākais šī pētījuma tvērumam un 
vienkāršāks lietošanai. Pētnieks Gērts Hofstede ar kolēģiem ir izstrādājuši nacionālo kultūras 
dimensiju teoriju, kas ir veids kā vispusīgi aprakstīt valstu kultūras, apskatot tās no sešām 
dimensijām: varas distance, maskulīnisms, izvairīšanās no neskaidrības, individuālisms, 
ilgtermiņa orientācija un iegribu apmierināšana (Hofstede 1980; Hofstede 1997). 

Gērta Hofstedes izvirzītās kultūras dimensijas tiek vērtētas 100 punktu skalā, to raksturojošās 
iezīmes un izteiktība Latvijas sabiedrībā ir sekojoša (The Hofstede centre 2015): 

1. Varas distances dimensija raksturo to, kādā mērā konkrētā kultūra ievēro hierarhiju, 
varas lomas un pieļauj nevienlīdzību. Latvijas sabiedrībai šīs skalas rādītājs ir 44 
punkti, kas norāda, ka priekšroka drīzāk tiek dota vienlīdzībai un decentralizētai 
vadībai. 

2. Individuālisma dimensija – kultūra ar augstu individuālisma rādītāju ir savstarpēji 
nesaistīta, un tajā katrs rūpējas tikai par sevi un savu vistuvāko ģimeni. Turpretī 
izteikts kolektīvisms reprezentē kultūru, kurā indivīdi ir cieši saistīti un paļaujas viens 
uz otru, jo valda savstarpēja uzticība (Hofstede 1980). Tātad rūpes par sevi tiek 
uztvertas kā pretstats rūpēm par kopienu, pie kuras persona pieder. Latvijas 
sabiedrība ir izteikti individuālistiska (70 punkti). 

3. Maskulīnisma dimensija – sabiedrībās ar augstu maskulīnisma rādītāju liela nozīme ir 
sasniegumiem un vēlmei būt labākajam. Turpretim sabiedrībās ar zemu 
maskulinitātes rādītāju, arī Latvijā (9 punkti), prioritāra ir dzīves kvalitāte un rūpes par 
apkārtējiem. Ar mērķi neapdraudēt kopējo labsajūtu, Latvijas kultūrai raksturīga 
izvairīšanās no konfliktiem, tā vietā izvēloties diplomātisku saziņu, kas nevienu 
neaizvaino. 

4. Izvairīšanās no nenoteiktības dimensija raksturo to, kādā mērā sabiedrība jūt 
apdraudējumu no nezināmām un neskaidrām situācijām. Augsts šīs dimensijas 
rādītājs ir kultūrām, kurās raksturīga birokrātija, izvērsti priekšraksti un cilvēki dod 
priekšroku tam, lai viss būtu skaidri pateikts un izrunāts, uzdevumi būtu 
nepārprotami (Hofstede 1983). Latvijas sabiedrībai raksturīga augsta vēlme izvairīties 
no neskaidrības (63 punkti). Tā izpaužas kā emocionāla nepieciešamība pēc 
noteikumiem (pat, ja noteikumi īsti nestrādā). 

5. Ilgtermiņa orientācijas dimensija apraksta to, kā sabiedrība saglabā saistību ar savu 
pagātni, tiek galā ar tagadnes pārbaudījumiem un plāno nākotni, un kurus no šiem 
posmiem prioritizē, pieņemot lēmumus un izvirzot mērķus. Augsta ilgtermiņa 
orientācija norāda uz atvērtu, elastīgu sabiedrību, kurai būtisks konteksts un spēja 
ilgstoši virzīties uz mērķi (Huettinger 2008). Latvijas nacionālā kultūra ar 69 punktiem 
ilgtermiņa dimensijas skalā ir pragmatiska, un iedzīvotāji uzskata, ka patiesība ir ļoti 
atkarīga no tā, kāda ir situācija un apkārtējie apstākļi. Tāpat cilvēki demonstrē spēju 
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pielāgot savas tradīcijas mainīgajam kontekstam, spēcīgu tendenci taupīt un saglabāt, 
kā arī neatlaidību mērķu sasniegšanā. 

6. Iegribu apmierināšanas dimensija pretnostata atpūtu un atalgojumus – kultūrās, kur 
augstu tiek vērtēta atturība, iegribas tiek kontrolētas un apspiestas ar sabiedrības 
normām. Latvijas kultūrai šajā dimensijā ir zems rādītājs (13 punkti), kas norāda, ka 
iegribas netiek apmierinātas un ikdienas dzīvei drīzāk raksturīga sevis ierobežošana 
un atturība, kā arī ir tendence uz cinismu un pesimismu (The Hofstede centre 2015). 

Pētnieks Harijs Triandis (Harry Triandis) individuālisma dimensijas raksturošanai izdalījis 
četrus kritērijus (Triandis 1995): 

1. Es-definīcija. Individuālistiskās kultūrās cilvēki sevi definē kā unikālus un neatkarīgus. 
Turpretī kolektīvisma kultūrās cilvēki identificējās kā savstarpēji atkarīgi savas sociālās 
grupas ietvaros. 

2. Mērķu struktūra. Individuālistiskās kultūrās indivīda mērķi ir svarīgāki par grupas 
mērķiem, turpretī kolektīvistu mērķi pārklājas ar grupas mērķiem. Turklāt gadījumos, 
kad radies konflikts starp grupas un indivīda mērķiem, individuālisti lielākoties izvēlas 
savus personīgos mērķus. 

3. Uzvedība. Individuālisma kultūrās uzvedību nosaka personīgas vajadzības, tiesības un 
attieksmes, kamēr kolektīviskās sabiedrībās uzvedību nosaka kultūras normas un 
pienākumi. 

4. Attiecību izmaksu un ieguvumu salīdzināšana. Ja attiecību ieguvumi neatsver 
ieguldījumus, individuālisti attiecības visdrīzāk pārtrauc, bet kolektīvisti attiecības 
saglabā pat tad, ja tās nav patīkamas (Triandis 1995). 

Tātad Latvijas sabiedrībai raksturīga vidēja varas distance, augsts individuālisms un 
ilgtermiņa orientācija, ļoti zema maskulinitāte, augsta izvairīšanās no neskaidrības, kā arī 
zema iegribu apmierināšana. Tiek dota priekšroka vienlīdzīgām attiecībām un vadības 
stiliem. Indivīda vajadzības tiek nostādītas augstāk par grupas vai kopienas vajadzībām. 
Cilvēki neiejaucas citu darīšanās un to pašu sagaida no citiem, taču attiecības nav 
konfrontējošas – tās ir diplomātiskas. Cilvēki Latvijā cenšas izvairīties no neskaidrām 
situācijām un augstu vērtē noteikumus, tādēļ vēlas daudz informācijas, kura tiktu izskaidrota, 
un kurai atbilstoši tad var rīkoties. Tas kombinējas ar praktiskumu un vēlmi redzēt ilgtermiņa 
atdevi, rezultējoties grūtībās uzticēties neskaidriem procesiem bez skaidri definēta mērķa. 

3.2. Lēmumu pieņemšana grupās 

Ar enerģijas patēriņu saistītā uzvedība, tajā skaitā lemšana par dažādiem ar enerģijas 
patēriņu saistītajiem procesiem, lielākoties pētīta no indivīda darbību viedokļa un rezultātā 
arī izstrādātās un īstenotās darbības, lai ietekmētu indivīda enerģijas patēriņu. Šāda 
perspektīva nav optimāla, jo ignorē indivīda sociālo tīklu un kopienu (Klein un Coffey 2016). 
Lemšana par mājas atjaunošanu ir lēmums, kurš pat, ja jau pieņemts individuāli, var tikt 
ietekmēts lemšanas procesā, kas notiek kopīgi ar citiem mājas iedzīvotājiem. Lemšanas 
procesu grupā pēc Džona Pijanovski (John Pijanowski) (Pijanowski 2009) piedāvātā modeļa, 
iespējams sadalīt astoņos soļos: 
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1. Kopienas veidošana, kur tiek radītas attiecības starp grupas dalībniekiem un izvirzīti 
noteikumi, par kuriem visi vienojas; 

2. Problēmas atpazīšana un atzīšana; 

3. Problēmas skaidrošana un interpretēšana (iespējami dažādi skaidrojumi); 

4. Iespējamo risinājumu vai reakciju izvērtēšana; 

5. Motivācijas atrašana (nolemjot kaut kam citam veltīt mazāk laika, vai mainīt 
prioritātes, lai atrisinātu problēmu); 

6. Darbība, kur tiek īstenots izvērtēšanā pieņemtais lēmums; 

7. Reflektēšana darbojoties; 

8. Reflektēšana kad darbība ir pabeigta. 

Savukārt Aubrijs Fišers (Aubrey Fisher) šādi strukturētu lemšanu kritizē kā ne īpaši piemērotu 
grupām (Fisher 1970), jo grupas nav atrautas no apkārtējās vides un konteksta, un ir spējīgas 
iegūt informāciju no ārpuses, tāpēc, pēc Fišera domām, lemšana nav atkarīga tikai no 
attiecībām grupā (jeb kopienas veidošanās). Tāpēc viņš piedāvā sekojošu lēmumu 
pieņemšanas struktūru (Fisher 1970): 

1. Orientācija jeb aklimatizēšanās, kur notiek skaidrošana un vienošanās, un galvenais 
mērķis neskaidrības mazināšana. Šajā posmā grupas dalībnieki drīzāk viens otram 
piekrīt ar mērķi turpināt sarunu un precīzāk noskaidrot citu domas; 

2. Konflikts seko iepriekšējā posma viedokļu noskaidrošanai, kur nu iespējams izteikt 
noteiktus viedokļus, iebilst pret citu viedokļiem, kā arī mēģināt citus pārliecināt par 
savu taisnību. Šajā posmā pieaug polarizācija, grupai sadaloties divās vai vairāk 
noteiktu viedokļu grupās. Parādās viedokļu līderi. Pakāpeniski (un lielākoties lēni) 
kāds viedoklis kļūst par mazākumu; 

3. Rašanās – kad kļūst arvien skaidrāks, kuru viedokli atbalsta vairākums, konfliktiem ir 
tendence samazināties, un iebildumi tiek izteikti kā klusas šaubas. Šī parasti ir 
visilgākā fāze, jo grupai no konflikta augstāka punkta ir atkal jānonāk mierpilnā 
izlīguma stāvoklī, lai varētu pieņemt kopīgu lēmumu; 

4. Nostiprināšanās ir visīsākais posms, bet to parasti raksturo kopīga piekrišana 
pieņemtajam lēmumam un grupas vienotības sajūta. 

Fišera modelis der grupām, kuras pieņem svarīgus lēmumus, turklāt bieži vien iespējamas 
variācijas – labs vadītājs spēs grupu ātrāk izvadīt cauri visām četrām fāzēm, kamēr citos 
gadījumos pietiek ar vienu indivīdu, kurš neuztver atmosfēras maiņu un paliek, piemēram, 
konflikta posmā, kad citi jau gatavi nākamajam posmam un tādējādi funkcionē kā destruktīvs 
enkurs, kurš arī pārējos tur tajā pašā posmā (Fisher 1970). Modeļi gan nav savstarpēji 
izslēdzoši, un ēku atjaunošanas kontekstā, lai saprastu lemšanas procesu, noderīgi ir abi - 
pievēršot uzmanību gan kopienas veidošanās aspektam, kas būtisks Pijanovskim (Pijanowski 
2009), gan lemšanas procesam no konflikta radīšanas un savstarpējas mijiedarbības viedokļa, 
ko aizstāv Fišers (Fisher 1970). 
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3.3. Kopienas veidošanās 

Kopiena nav vienkāršs jēdziens, un sociālajās un humanitārajās zinātnēs tiek konceptualizēta 
dažādi, taču sabiedrību ilgtspējas prakšu pētniecībā Pauls Džeims (Paul James) ar kolēģiem 
izdala trīs dažādus kopienu attiecību veidus: (1) „zemē” jeb vietā balstītas kopienu attiecības, 
kur kopīgā piederības sajūta teritorijai ir atslēga kopienas attiecībām un kopienas izveidei un 
uzturēšanai; (2) dzīves stila kopienu attiecības, kas var būt balstītas kopīgās vērtībās, 
interesēs vai fiziskā tuvumā; (3) izdomātas jeb projicētas kopienu attiecības, kuras parasti ir 
projektu tipa un tiek radītas un atjaunotas (James, u.c. 2012). 

Eiropas Vides aģentūra apraksta (EVA 2013), ka kopienas aktivitātes ietver sevī cilvēku 
apvienošanos grupā, lai sasniegtu kopēju mērķi, piemēram, savu uzvedības modeļu un 
attieksmju maiņu, lai paaugstinātu energoefektivitāti un samazinātu ietekmi uz klimata 
pārmaiņām. Kaimiņi var būt viens no veidiem, kā grupa tiek formēta. Tā kā dalībnieki jau ir 
savā starpā saistīti, tie regulāri, brīvprātīgi tiekas, kopīgi uzstāda konkrētus uzdevumus, un, 
ja, piemēram, viņiem ir pieejama uzticama informācija saistībā ar klimata pārmaiņām 
(piemēram, tikšanās ar ekspertu vai informatīvie materiāli), tad ir diezgan liela iespēja, ka var 
tikt ietekmētas un veidotas jaunas sociālās normas un uzvedības modeļi. Normu un modeļu 
veidošanu ietekmē arī tas, ka cilvēki grib iekļauties kopienā (EVA 2013). Pētniece Katrīna 
Elsvorta-Kreba (Katherine Ellsworth-Krebs) ar kolēģiem kritizē šādu uzskatu, ka mājas 
iedzīvotāji vai pat katra mājsaimniecība ir viendabīgas grupas. Viņi norāda, ka tieši šāda 
perspektīva līdz šim kavējusi pilnība izprast mājā notiekošos procesus saistībā ar enerģijas 
patēriņu, jo neņem vērā domstarpības un vienošanās par enerģijas lietošanu (Ellsworth-
Krebs, et al. 2015). 

3.4. Vērtību un nākotnes redzējums 

Pamatelementi veiksmīgā lemšanas procesā ir kopīgas vērtības un nākotnes plāni (Evans, u.c. 
2012), jo, ja ir ticība tam, ka kopienai ir kopīgi mērķi, cilvēki drīzāk sadarbosies (Wong, u.c. 
2011). Vērtības ir vēlmju koncepcijas, kas virza to, kā sociālas būtnes izvēlas uzvedību, vērtē 
cilvēkus un notikumus, kā arī izskaidro viņu uzvedību un vērtējumus (Schwartz 1999). 
Vērtības kalpo kā standarts uzvedībai un novērtējumam (Schwartz 1992) un caurvij visus 
lēmumu pieņemšanas procesa aspektus. Pētot kopienas vēlmi iesaistīties enerģijas procesos 
(piemēram, veidot apkures sistēmu kopā ar kaimiņiem), noskaidrots, ka sociālās normas un 
uzticība ir būtiskākas par finansiāliem apsvērumiem – augstāki ienākumi nenozīmē lielāku 
vēlmi. Turklāt – mainoties sociālajām normām un pieaugot uzticībai, veidojas kopienas 
identitāte, kas veicina vēlmi sadarboties ar citiem kopienas locekļiem (Kalkbrenner un 
Roosen 2016). 

Kā minēts, kultūrās ar izteiktu individuālismu kopīgs nākotnes redzējums var būt grūti 
sasniedzams, jo cilvēki ir vairāk norūpējušies par saviem personīgajiem mērķiem un 
ieguvumiem. Tāpat iespējamas šaubas par to, vai citiem ir līdzīgas vērtības un nākotnes plāni. 

Ar energoefektivitāti un klimata pārmaiņām saistītos mērķus ir svarīgi izstrādāt un uzstādīt 
kopīgi (Lunenburg 2011) – ja visiem grupas locekļiem ir individuāla saistība ar projektu, tiek 
nodrošināta lielāka iespēja mērķus sasniegt. Vislabāk, ja izvirzītie mērķi ir specifiski (Locke un 
Latham 2002), tātad izmērāmi un ļauj saprast, uz ko jātiecas un kas tiks panākts. Tāpat 
mērķim jābūt izaicinošam, bet sasniedzamam. 
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Tā kā cilvēkiem raksturīga nepatika pret novēlotiem ieguvumiem, ilgtermiņa mērķu 
gadījumā, kur ieguvumi parādīsies vēlāk (pēc 15 – 25 gadiem), cilvēki var šaubīties par to, vai 
atalgojums (māju atjaunošanas gadījumā – izmaksu samazinājums) vispār tiks iegūts (Patak 
un Reynolds 2007). 

3.5. Informācija un zināšanas 

Lemšanu ietekmē dažādi aspekti, taču saistībā ar energoefektivitātes uzlabošanu šobrīd 
Latvijā identificētie ir informācijas pieejamība, nenoteiktība un indivīda kopējie ieguvumi 
(Blumberga, u.c. 2014). No dažādu institūciju puses, tiek sagaidīts, ka dzīvokļu īpašnieki lems 
pozitīvi par atjaunošanas projektu un būs kompetenti to izdarīt, taču viņi paši bieži jūtas 
apmulsuši, jo jālemj par kaut ko, par ko viņiem nav specifisku zināšanu (Ojamae un Paadam 
2015). Informācijas pieejamība vai nepieejamība var ietekmēt gan nenoteiktības izjūtu 
(pietiekams informētības līmenis varētu mazināt nenoteiktības izjūtu), gan arī palīdzēt 
indivīdiem saprast un atpazīt iespējamos ieguvumus. 

Informāciju cilvēki labāk uztver, ja tā nāk no kāda, kuru uztver gan par savējo (iepretim 
svešajiem, nepazīstamajiem, kuru mērķi nav skaidri), gan par ekspertu, jo tad iespējams 
uzticēties gan personīgi, gan profesionāli (Burgess 2000). Ņemot vērā Latvijas nacionālās 
kultūras individuālisma augsto līmeni, vairāki uzticības līmeņi (gan profesionālais, gan 
privātais), varētu būt atslēga veiksmīgai informācijas uztverei un tālākai izmantošanai. 
Informācija un zināšanas (kas nozīmē autoritāti) arī bieži vien nosaka uzticības līmeni. 
Igaunijā izpētīts, ka labās prakses piemēri un informācija par atjaunošanas projektiem, kalpo 
kā viens no uzticības veidotājiem gan attiecībā pret pašu procesu, gan iesaistītajām 
institūcijām, gan „kolektīvajām stratēģijām” jeb pārējiem mājas iedzīvotājiem (Ojamae un 
Paadam 2015). 

Isaksone (Isaksson) un Ellegarda (Ellegård) min, ka bieži vien informācijas kampaņas ir 
vertikāli (no augšas uz leju) politikas veidošanas instrumenti, kur tiek sniegta informācija par 
energoefektivitāti, un iedzīvotāji var kļūt informētāki, bet informētība nepāraug rīcībā 
(Isaksson un Ellegård 2014). Viņas uzskata, ka informācija par energoefektivitāti nav 
sasaistīta ar cilvēku ikdienas aktivitātēm un nepieciešamībām, un bieži vien tā tiek nodota, 
pamatojoties uz socio-ekonomiskiem rādītājiem (Issakson un Ellegård 2014), tātad “no 
augšas” tiek sadalīts, kura energoefektivitātes informācija varētu būt interesanta noteiktām 
iedzīvotāju grupām saistībā ar viņu ienākumiem, izglītības līmeni un tamlīdzīgi. Ja līdzšinējais 
pieņēmums ir, ka profesionāļi un vidusslānis ir tie, kuri visticamāk būs visinformētākie par 
vides problēmām (jo šī grupa pati ir spējusi atrast un izprast informāciju) un iegādāsies 
atbilstošus produktus, vai īstenos atbilstošus energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus, tad problēma varētu būt vispārējā sliktā komunikācijā par klimata pārmaiņām 
(Boardman 2004). 

3.6. Līdera (mājas vecākā) loma lemšanā 

Attiecības kopienā ir būtiskas lēmumu pieņemšanai, un tās bieži vada vai uzrauga līderis. 
Līderība ir indivīda prasme motivēt, ietekmēt un dot iespēju apkārtējiem, lai tie sekmētu 
savas kopienas panākumus un efektivitāti (House 2004). 

Līderībai var būt dažādi veidi, kur viens no tiem ir uz sadarbību balstīta līderība (collaborative 
leadership), kurai raksturīgi, ka tiek nodrošināta visu grupas dalībnieku iesaiste lemšanā. 
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Līderis ar grupu rada kopīgu nākotnes redzējumu, iekļaujoši risina svarīgus jautājumus, kur 
liela uzmanība tiek pievērsta attiecību nostiprināšanai. Uz sadarbību balstīta lemšana bieži ir 
demokrātiska un balstīta uz vairākuma viedokli. Tomēr šādai pieejai ir savi riski - ja cilvēki 
cenšas sadarboties ikvienā jautājumā, pastāv iespēja radīt situāciju, kurā ilgstoši nav 
iespējams sasniegt vienprātību (Ibarra un Hansen 2011). Tādējādi nenozīmīgi konflikti var 
kļūt par izšķirošiem, ilgstošiem un grūti risināmiem. 

Pētot Latvijas organizācijas atklāts, ka sadarbībā balstītai līderībai ir pozitīva korelācija ar 
uzticību organizācijā (Bulatova 2015). Emīlija Bianči (Emily Bianchi), Džoels Brokners (Joel 
Brockner) un citi pētnieki uzskata, ka uzticību veicina rezultātu un procedūru taisnīgums, kur 
caurspīdīgs lemšanas process un skaidri rezultāti veicina uzticību lēmumu pieņēmējam 
(Bianchi, u.c. 2015). Tātad, iespējams pieņemt, ka sadarbībā balstīta līderība ir balstīta 
uzticībā un nodrošina taisnīgumu lemšanas procedūrās un visiem saprotamu, ieraugāmu 
rezultātu. 

3.7. Attieksme pret klimata pārmaiņām 

Eirobarometra aptauja Latvijā liecina, ka 76% respondentu klimata pārmaiņas uzskata par 
nopietnu problēmu. Tikai neliela daļa, 26% respondentu, atzīst, ka pēdējo sešu mēnešu laikā 
ir personīgi rīkojušies, lai novērstu klimata pārmaiņas (jāatzīmē, ka vidēji Eiropas Savienībā 
šis rādītājs ir 49%). Tomēr, kad respondentiem prezentēts saraksts ar praktiskām videi 
draudzīgām darbībām, rādītājs strauji audzis, un 94% respondentu atzīmējuši, ka personīgi 
kaut ko darījuši, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Salīdzinot 2015. gada datus ar 2013. 
gadā veiktās aptaujas rezultātiem, redzama pozitīva tendence – vairākām aktivitātēm 
rezultāti auguši. Piemēram, cilvēki ziņo, ka iegādājas vietējus un sezonālus pārtikas 
produktus (rādītājs no 48% paaugstinājies līdz 64%), kā arī izvēlas energoefektīvas 
mājsaimniecības preces (rādītājs no 24% paaugstinājies līdz 50%) (EK 2015). 

Sabiedrībai un kopienai, un tajā valdošajām sociālajām normām ir būtiska loma individuālā 
iedzīvotāja energoefektīvā uzvedībā, jo normas ietekmē viņa patēriņa modeļus saistībā ar 
resursu izmantošanu un vidi. Iespējams pieņemt, ka, ja klimata pārmaiņas un 
energoefektivitāte iedzīvotāju vidū tiek vai tiktu uzskatīta par vērtību, tad tiktu pielāgota arī 
uzvedība un nākotnes plāni, kas skar šīs vērtības. Lai mainītu iedzīvotāju uzvedību un izprastu 
viņu rīcību saistībā ar energoefektīviem paradumiem, uzmanība ir jāpievērš ne tik daudz 
indivīdam un viņa patēriņam, bet šīm kopīgajām sociālajām normām. Piemēram, sabiedrībā 
valdošā izpratne par tīrību un pastāvošā infrastruktūra, ir veicinājusi to, ka mūsdienās 
Amerikas Savienotajās Valstīs veļa mājsaimniecībās tiek mazgāta trīs reizes biežāk nekā 
pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados (Shove 2003; kā minēts EVA 2013). 

Pētījumi rāda, ka cilvēki kopumā ir noraizējušies par klimata pārmaiņām, tomēr, kad nonāk 
līdz pašu rīcībai, vai nu uzskata, ka ir izdarījuši jau pietiekami, vai arī, stāsta, ka viens cilvēks 
nevar neko mainīt (Boardman 2004). Vairumā gadījumu, iedzīvotāji nenorāda bažas par vidi 
kā nozīmīgu jautājumu saistībā ar apkures sistēmas lietošanu ikdienā (Isaksson un Ellegård 
2014), tātad nesasaista savas ikdienas prakses un izvēles ar klimata pārmaiņām. Ne vienmēr 
ir izpratne par tiešo saikni starp indivīda (paša) rīcību saistībā ar enerģijas izmantošanu un 
klimata pārmaiņām, kaut gan cilvēki bieži izrāda vēlmi palīdzēt videi vispārīgā nozīmē 
(Boardman 2004). Tā kā nepatīk naudu tērēt lieki un neuzskata, ka to darītu, tad šķiet, ka ir 
izdarījis maksimumu. Jo vecāks cilvēks, jo lielāka iespēja, ka tiks sniegta šāda atbilde 
(Boardman 2004). 
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Isaksone un Ellegarda (Isaksson un Ellegård 2014) min, ka, ja cilvēki tic, ka ir izdarījuši jau visu 
iespējamo ar atbilstošas tehnoloģijas pirkumu un vairāk nepievērš uzmanību savām 
aktivitātēm, var rasties izšķērdīga uzvedība. Šāda pārliecība, ka viss jau izdarīts, pat iepriekš 
energoefektīvus paradumus laika gaitā var pārvērst energo ne-efektīvos (t.s., rikošeta 
efekts). Rikošeta efekts var būt arī netiešs, kad no ietaupījumiem tiek iegādāti jauni produkti 
vai pieprasīti vēl papildus citi energopakalpojumi (EVA 2013). Tāpēc, popularizējot 
energoefektivitāti, būtiski informēt par enerģijas taupīšanas uzvedību (Isaksson un Ellegård 
2014). 

3.8. Dzīvojamais fonds Latvijā 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldi (CSP) 2009. gada beigās Latvijā pavisam kopā bija 
1,04 milj. mājokļu. Savukārt Ekonomikas ministrijas apkopotajā informācijā uz 2011. gadu, 
kas balstīta uz tautas skaitīšanas rezultātiem, tika uzskaitīti 988 tūkst. mājokļu (Zvaigznītis 
2014). 

 
3.1. attēls – Mājokļu sadalījums pēc ēku tipiem (EM 2013) 

Lielākā daļa jeb 68,8% mājokļu ir izvietoti daudzdzīvokļu namos (skatīt 3.1.attēlu) (EM 2013). 
Mājokļu skaitīšana 2011. gadā uzrādīja arī to, ka 68,2% Latvijas iedzīvotāju dzīvo Padomju 
laikā celtajās mājās un tikai 5% iedzīvotāju – pēdējos 10 gados uzceltajās daudzdzīvokļu 
mājās (CSP 2011). Statistika ir skarba un pierāda, cik svarīga ir ēku atjaunošana, lai saglabātu 
mājokļus, kuros cilvēkiem dzīvot, jo jaunu mājokļu celtniecības tempi, visticamāk, nevarēs 
nodrošināt 68% valsts iedzīvotājus ar jaunām dzīves vietām. 

Latvijā pēc apkurināmās platības vairāk nekā pusi no dzīvojamā ēku fonda sastāda 
daudzdzīvokļu ēkas. 2009. gadā dzīvojamo ēku kopējā apkurināmā platība bija 87 miljoni m2, 
no kuriem 54,5 miljoni m2 ir daudzdzīvokļu ēkas, kurās ir trīs vai vairāk dzīvokļu (CSP 2011). 



 

18 

 

  
(a) (b) 

3.2. attēls – Daudzdzīvokļu ēku sadalījums pēc skaita (a) un platības (b) atkarībā no celšanas 
perioda (EM 2013) 

Ekonomikas ministrijas „Informatīvajā ziņojumā par ēku renovācijas finansēšanas 
risinājumiem” atrodamais daudzdzīvokļu ēku sadalījums (skatīt 3.2. attēlu) parāda, ka tikai 
26% no kopējās apkurināmās platības sastāda daudzdzīvokļu ēkas, kuras ir būvētas pirms 
1940. gada, un uz tām vairākumā gadījumu attiecas kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzība. 
No 1940. līdz 1992. gadam ir uzbūvētas daudzdzīvokļu ēkas, kuras sastāda 63% no kopējās 
apkurināmās platības. Šo ēku vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 160 – 180 kWh/m2 
gadā. Tas nozīmē, ka ir iespējams sasniegt augstus enerģijas ietaupījumu rādītājus, 
ievērojami samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Visaptveroši atjaunojot daudzdzīvokļu 
ēku, normalizēto īpatnējo siltumenerģijas patēriņu (pie noteiktiem klimatiskajiem 
apstākļiem) apkurei var sasniegt robežās 50 – 70 kWh/m2 gadā (EM 2013; Zvaigznītis 2014). 

 
3.3. attēls – Dzīvojamo namu piederības statuss (EM 2013) 

Šajā pašā Ekonomikas ministrijas ziņojumā pieejamais dzīvojamo māju sadalījums pēc to 
piederības parāda, ka lielākā daļa jeb 86,1% no dzīvojamā fonda pieder privātpersonām, bet 
minimāla daļa – pašvaldībām un valstij (skatīt 3.3.attēlu) (EM 2013). Līdz ar to visa atbildība 
par īpašumu gulstas uz iedzīvotāju pleciem. 
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Izmaksas par daudzdzīvokļu ēkas apsaimniekošanu (mājas sanitārā kopšana, tehniskā 
uzturēšana, pārvaldes un apkalpojošā personāla atalgojums, kā arī amortizācijas maksājumi 
ēkas atjaunošanai un likumos noteiktie obligātie maksājumi) laika gaitā ir augušas. Ja 2000. 
gadā apsaimniekošanas izmaksas bija 0,15 €, tad 2012. gadā izmaksas palielinājās līdz 0,42 € 
(Zvaigznītis 2014). 

3.9. Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas tempi 

Līdz 2009. gadam daudzdzīvokļu ēku atjaunošana notika tikai pilotprojektu ietvaros, kurus 
finansēja paši iedzīvotāji vai citas ES valstis, piemēram, Vācija. Pēc 2009. gada ēku 
atjaunošana notika ievērojami aktīvāk, jo bija pieejams Eiropas Savienības fondu atbalsts 
(Zvaigznītis 2014). Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes „Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros ir atjaunoti 1,9% no daudzdzīvokļu ēku 
kopskaita jeb 711 ēkas (EM 2013). Vislielākais pabeigto projektu skaits ir Kurzemē (223 
projekti) un Vidzemē (163 projekti). Pēc tam seko Rīgas reģions ar 156 pabeigtiem 
projektiem, tad Zemgale (100 projekti), Rīga (45 projekti) un Latgale (30 projekti) (EM 2015). 

3.10. Šķēršļi atjaunošanai 

Friege un Chappin norāda, ka literatūrā, kura saistīta ar energoefektīvu ēkas atjaunošanu, 
trūkst padziļinātas izpratnes par ēkas īpašnieku lēmumu pieņemšanas procesu. Tomēr ir 
skaidrs, ka ēkas iedzīvotāji veic atjaunošanu tikai tajos gadījumos, ja ir apmierinātas vairākas 
iedzīvotāju vēlmes un vajadzības (Friege, Chappin 2014). T’Serclaes raksta, ka patērētāju 
paradumus ir grūti mainīt, un ir nepieciešami vismaz 10 gadi, lai pilnībā mainītu patērētāju 
paradumus. Jaunas tehnoloģijas ieviešanai tirgū parasti nepieciešami trīs līdz četri gadi (IEA 
2007). Tas liecina par to, ka tehnoloģijas mainās ātrāk nekā iedzīvotāju paradumi. 

Viena no ēku atjaunošanas barjerām ir ēkas sadalījums atsevišķos dzīvokļu īpašumos. 
Piemēram, Krievijā aptuveni 76% dzīvokļu ir privatizēti, un daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji 
visbiežāk viens otru nepazīst un katram no viņiem var būt atšķirīgs ienākumu līmenis. Līdz ar 
to var secināt, ka katrai iedzīvotāju grupai ēkā ir savādākas, varbūt bieži pat pretējas, vēlmes 
saistībā ar ēkas atjaunošanu. Tomēr Krievijā ļoti izplatītas ir dzīvokļu īpašnieku asociācijas, 
kuras nodrošina ēkas pārvaldību un uzturēšanu. Tas parāda, ka vienas ēkas atšķirīgās 
iedzīvotāju grupas var savstarpēji vienoties par ēkas apsaimniekošanu, kas varētu atvieglot 
iedzīvotāju iesaistīšanu atjaunošanās procesā (Paiho, u.c. 2015). Papildus tam Charlier un 
Risch savā pētījumā par situāciju Francijā norāda, ka atjaunošanas pasākumu veikšana nav 
saistīta ar īpašumtiesību aspektu, bet gan ar peļņu, kura gūta no ēku atjaunošanas (Charlier 
un Risch 2012). Līdz ar to ir nepieciešams pierādīt, ka jebkura no iedzīvotāju grupām un katrs 
privātīpašnieks atsevišķi gūst kādu ekonomisku labumu. 

Aktuāla problēma pastāv saistībā ar īres dzīvokļiem. Īpašniekam ir iespējams definēt 
izmaksas energoefektivitātes pasākumiem kā izmaksas ēkas uzturēšanai, kuru rezultātā 
paaugstinās īpašuma vērtība un komforts. Taču līdz ar vides uzlabošanos, paaugstinās arī īre. 
Īres maksas paaugstināšana rada situāciju, kurā īrnieki nav ieinteresēti veikt 
energoefektivitātes pasākumus (Williams 2004). 

Papildus šķērslis energoefektivitātes pasākumu veikšanai ir tāds, ka ēkas iedzīvotāji ne 
vienmēr spēj uzreiz saredzēt pasākumu sniegtās priekšrocības. Efektu vēl mazāk ievērojamu 
padara, piemēram, iedzīvotāju paradumu maiņa (iekštelpu temperatūras paaugstināšana) un 
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investīciju ilgais atmaksāšanās periods. Ēkas jeb īpašuma energoefektivitātes klase bieži vien 
tiek uzskatīta par mazāk svarīgu, salīdzinot ar īpašuma vizuālo tēlu, kad tas tiek pārdots vai 
izīrēts. Energoefektivitātes uzlabojumus ēkā ir arī sarežģīti parādīt potenciālajiem pircējiem 
vai īrniekiem (Baek un Park 2012). 

Ķīnas pieredze parāda, ka iedzīvotājiem ir svarīgi, kādi būs tūlītējie ieguvumi pēc 
energoefektivitātes pasākumu veikšanas. Kā būtiskāks ieguvums, kurš var ietekmēt 
iedzīvotāju viedokli, ir komforta paaugstināšanās (Wang, u.c. 2015). 

Papildus barjera, kura attur iedzīvotājus no atjaunošanas, ir nepieciešamība pēc lieliem 
finanšu resursiem, lai īstenotu projektu. Paiho ar kolēģiem atzīst, ka ar faktu par 
energoefektivitātes paaugstināšanos vien nepietiek, lai pamatotu, kāpēc jāveic lielās 
investīcijas. Tādēļ iedzīvotājiem ir jāsniedz pēc iespējas vairāk papildus informācija par 
ieguvumiem no atjaunošanas projekta (Paiho, u.c. 2015). 

Zema enerģijas cena arī var ievērojami kavēt energoefektivitātes pasākumu ieviešanu. Ja 
valstī enerģijas cenas ir zemas, investoriem nav motivācijas investēt ēku atjaunošanā, jo pie 
zemām cenām veiktās investīcijas neatmaksājas (Wang, u.c. 2015). Cits aspekts ir subsīdijas 
enerģijas ražošanai, kas veicina enerģijas cenu samazinājumu. Tas izkropļo tirgu un nerāda 
patieso enerģijas vērtību. Tāpēc subsidētā enerģijas tirgū, patērētājam nav skaidras norādes, 
cik patiesībā maksā enerģija. 

Informācijas trūkums cilvēkiem neļauj pilnvērtīgi izprast ieguvumus no energoefektivitātes, 
kā arī ko darīt, ja ir vēlme veikt energoefektivitātes pasākumus. Sabiedrībā dažreiz arī pastāv 
uzskats par to, ka energoefektivitātes uzlabošanas rezultātā samazinās komforta līmenis. 
Pastāv divu veidu informācijas šķēršļi – nevienāda pieeja informācijai un nepieciešamās 
informācijas trūkums. Nereti iedzīvotājiem sniegtā informācija ir sarežģīta un neskaidri 
pasniegta (IEA 2007). 

Informācijas izplatīšanai ļoti labi noder nozares profesionāļiem paredzēti pasākumi. Gala 
lietotāju jeb mājas iedzīvotāju informēšana var palīdzēt radīt pieprasījumu, bet masveida 
pasākumi nespēj aizstāt personīgu pieeju. Tātad iedzīvotāju informēšana caur lieliem 
pasākumiem nespēj dot vēlamo rezultātu. Pašvaldības iesaistīšanās informatīvajās kampaņās 
ir ļoti svarīga, tāpēc noteiktā reģionā plaša mēroga daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekti 
ir iespējami tikai tur, kur ir pašvaldības atbalsts (Paiho, u.c. 2015). 

Latvijā, kā problēma ēkas atjaunošanas procesa uzsākšanai, ir minēta iedzīvotāju pasivitāte, 
intereses un atbildības trūkums. Iedzīvotāji neapzinās, ka ēka pieder iedzīvotājiem kopā un 
tikai iedzīvotāji var pieņemt lēmumus. Tāpēc rodas problēmas lēmumu pieņemšanā, jo ir 
nepieciešams, lai par lēmumu nobalsotu īpašnieki, kuriem kopā pieder divas trešdaļas no 
visas ēkas īpašumiem. Nepieciešamo cilvēku savākšanai traucē arī augošais īrnieku skaits. 
Starp īpašnieku un īrnieku nav noslēgts līgums, un nav izvēlēti pārstāvji, kuri varētu izlemt 
jautājumus šo dzīvokļu īpašnieku vietā. Īpašnieki bieži vien arī nezina savus pienākumus, un 
uzskatot, ka visa atbildība gulstas uz pašvaldību un apsaimniekotāju (Cimbale 2015). 

3.11. Ēku atjaunošanas modeļi 

Energoefektivitātes servisa kompāniju (ESKO) modelis energoefektivitātes paaugstināšanai 
ēkās ir pazīstams citās valstīs, piemēram, Krievijā. Krievijā šis modelis pašlaik ir tikai tapšanas 
stadijā. Tur ESKO modelī nav iekļauts EPC, tāpēc tas netiek saukts par EPC modeli. Paiho ar 
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kolēģiem norāda, ka ESKO modelis varētu būt vispiemērotākais Krievijas situācijai. 
Priekšrocība šim modelim ir tāda, ka viena tirgus dalībnieku grupa uzņemas atbildību par 
atjaunošanas procesu. Tomēr Krievijā ESKO modelim traucē zemi enerģijas tarifi, iedzīvotāju 
neuzticēšanās bankām, liela kredīta procentu likme energoefektivitātes projektiem, biznesa 
un tehnoloģiskie riski un zema informētība par energoefektivitātes projektu sniegtajām 
iespējām. Šie faktori ir ļoti nozīmīgi šķēršļi ESKO modeļa ieviešanai Krievijas tirgū, tāpēc ir 
nepieciešams veikt uzlabojumus, lai šo modeli varētu izmantot. 

Paiho ar kolēģiem ir snieguši ieteikumus ESKO modelim, lai tas plašākā mērogā varētu 
darboties Krievijā. ESKO modelim nepieciešams sevī ietvert plašāku pakalpojumu klāstu. 
Pakalpojuma modelim būtu jāpiedāvā ne tikai konsultācijas, bet arī ar atjaunošanu saistīti 
pasākumi: projektēšana, ieviešana, finansēšana, atļauju iegūšana, kā arī dzīvokļu īpašnieku 
parakstu vākšana. Ņemot vērā nepieciešamību pēc šo pakalpojumu iekļaušanas, uzlabotajā 
ESKO modelī liela nozīme ir attiecībām ar sadarbības partneriem. Partneri var būt arī ārzemju 
kompānijas, ar kuru palīdzību nodrošināta zināšanu, finanšu, tehnoloģiju un riska vadības 
pārnese. Tomēr uzticības radīšanai un saziņai ar ieinteresētajām pusēm ir nepieciešami 
vietējie partneri (Paiho, u.c. 2015). 

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektos ir nepieciešams pievērst uzmanību ne tikai 
energoefektivitātes paaugstināšanai, bet arī drošas vides nodrošināšanai. Bieži ēkas 
iedzīvotājiem pašiem nav finanšu resursu un zināšanu, lai veiktu daudzdzīvokļu ēkas 
atjaunošanu. Tāpēc EPC projekts nodrošina visaptverošu ēkas atjaunošanu. Visaptverošā ēku 
atjaunošanā ietilpst energoefektivitātes pasākumi (sienu siltināšana, logu nomaiņa, apkures 
sistēmas renovācija, u.c.) un ēkas saglabāšanas pasākumi (kāpņu telpas remonts, jumta un 
balkona remonts, ventilācijas izveidošana/sakārtošana, u.c). Ēkas iedzīvotājiem EPC 
nodrošina garantētus enerģijas ietaupījumus un komfortu, augstu paveikto darbu kvalitāti un 
samazinātus riskus projekta izstrādes un ieviešanas laikā. 

Ja projekts tiek īstenots pēc EPC principiem, tad energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs 
(EPC sniedzējs) veic padziļinātu izpēti par ēku, lai noskaidrotu racionālāko ēkas atjaunošanas 
risinājumu un īstenojamo pasākumu kopumu. Pēc tam EPC sniedzējs slēdz līgumu ar dzīvokļu 
īpašniekiem, kura darbības laikā kompānija uzņemas visas saistības un riskus, kuras rodas ar 
projekta plānošanu, finansēšanu un ieviešanu. EPC sniedzējs garantē līgumā noteikto 
enerģijas ietaupījumu un veikto darbu kvalitāti 15 – 20 gadus (atkarībā no līguma termiņa). 
Tālāk uzņēmums veic ēkas atjaunošanu un nodrošina tās apsaimniekošanu, kuras laikā 
garantē noteikta līmeņa komfortu, un, ka apsolītie enerģijas ietaupījumi tiks sasniegti. Šis 
modelis piedāvā ilgtermiņa sadarbību starp uzņēmumu un mājas iedzīvotājiem, lai kopīgi 
sasniegtu labāko rezultātu. 

Dānijā ESKO reti izmanto EPC projektus dzīvojamās mājās, jo ir grūti paredzēt un kontrolēt 
iedzīvotāju darbības, kā arī ēku lielums un rēķinu summas ir pārāk mazas. Lai EPC modeli 
varētu izmantot mazākām ēkām, ir ieteikums apvienot vairākus projektus vienā, tomēr šajā 
gadījumā problēmu rada tas, ka nepieciešama 100% ēkas īpašnieku piekrišana. Cits 
paņēmiens ir motivēt ēku īpašniekus nevis ar enerģijas ietaupījumiem, bet ar noteiktu 
parametru, piemēram, noteiktu iekštelpu temperatūru (piemēram, 21 °C), nodrošināšanu. 
Lai izvairītos no nestabilitātes dzīvojamo māju sektorā, ieteikts EPC saistīt ar konkrētu ēku vai 
ēkas daļu nevis ar iedzīvotāju (Ástmarsson, u.c. 2013). 
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Šobrīd Latvijas praksē ir iezīmējušies trīs galvenie veidi, kā tiek īstenoti un finansēti 
atjaunošanas projekti – īpašnieki uzņemas kredītsaistības; apsaimniekošanas uzņēmums 
uzņemas kredītsaistības; izmantots energoefektivitātes pakalpojuma līgums. 

Pirmais variants ir, ka dzīvokļu īpašnieki paši uzņemas kredītsaistības, ņemot kredītus 
komercbankās, lai īstenotu projektu. Bankas nereti izvirza augstas prasības attiecībā uz 
maksājumu disciplīnu, parādu apjomiem un kopsapulcē nobalsojušo „par” īpatsvaru. Tā kā 
bankas iedzīvotāju maksājumu disciplīnu vērtē ar paaugstinātu riska pakāpi, kredīta procentu 
likmes dzīvokļu īpašniekiem ir augstas – robežās no 4% līdz 6%. Savukārt projekta 
sagatavošanu un vadīšanu uzņemas mājas vecākais, speciāli nolīgts projektu vadītājs vai 
trešajā variantā – esošais mājas pārvaldnieks. 

Otrais praksē sastopamais variants ir, ka pašvaldībai piederošs apsaimniekošanas uzņēmums 
uzņemas kredītsaistības un organizē projekta sagatavošanu un īstenošanu. Attiecībā uz 
finansējumu pašvaldības uzņēmums izsludina iepirkumu, kurā piesakās bankas, izsakot savus 
piedāvājumus. Tā kā tas ir pašvaldības uzņēmums, kas uzņemas saistības, nevis iedzīvotājs, 
tad kredītu nosacījumi ir krietni izdevīgāki. Pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmumam ir 
iespēja finansēt projektus pat ar 2 – 4% likmi. Alternatīvs variants ir, ka projektus īsteno un 
finansē pašvaldības siltumapgādes uzņēmums. Šobrīd šādu projektu Latvijā nav, lai gan SIA 
„Salaspils siltums” plāno pirmo projektu īstenošanu 2016./2017. gadā. Siltumapgādes 
uzņēmumam plānojot un īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēku 
sektorā, tas, pirmkārt, var gudri plānot savas investīcijas enerģijas ražošanā, sadalē un 
piegādē, samazinot izmaksas ilgtermiņā, otrkārt, gūt papildus ienākumus no 
energoefektivitātes pakalpojumu sniegšanas, tādējādi sedzot ienākumu samazinājumu, kas 
radies ēkās samazinoties enerģijas patēriņam. 

Tomēr, ja pašvaldības uzņēmums vai jebkurš cits komersants uzņemas kredītsaistības, ir 
viens nozīmīgs šķērslis – uzņēmums nevar īstenot lielu skaitu projektus, jo, uzkrājot lielas 
kredītsaistības uzņēmuma bilancē, bankas vairs neizsniedz kredītus. 

Trešais projektu īstenošanas modelis, kurā ietilpst arī projektu finansēšana, ir ēku 
atjaunošana ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (Energy Performance Contracting – 
EPC). EPC ir komplekss pakalpojumu kopums, kurus var sniegt jebkurš uzņēmums (ēku 
apsaimniekošanas, celtniecības vai pat siltumapgādes uzņēmums u.c.) ar pieredzi projektu 
finansēšanā, plānošanā un īstenošanā. Šādi uzņēmumi tiek dēvēti par EPC sniedzējiem. Šajā 
modelī uzņēmums uzņemas kredītsaistības, lai īstenotu daudzdzīvokļu ēkas visaptverošu 
atjaunošanas projektu. Ja tā ir privāta kompānija, piesaistītie naudas resursi būs dārgāki nekā 
pašvaldības uzņēmuma gadījumā. Kredītu procentu likmes ir robežās no 5 – 6,5%. 
Pašvaldībai piederošam māju apsaimniekotājam vai siltumapgādes uzņēmumam ir visi 
priekšnoteikumi, lai tas varētu kļūt par pašvaldības EPC sniedzēju, nodrošinot 
energopakalpojumus daudzdzīvokļu ēkām. Pašvaldības uzņēmuma sniegtie pakalpojumu būs 
lētāki, jo tās primārais mērķis nav gūt peļņu, kā tas ir ar privāta uzņēmēja gadījumā. Tādējādi 
pašvaldība saviem iedzīvotājiem ir spējīga piedāvāt konkurētspējīgākus pakalpojumus 
(Zvaigznītis 2014; ESEB 2015). Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas ziņojumos 
pašvaldības EPC sniedzējs tiek dēvēts par pašvaldības energoservisa uzņēmumu (PEKO vai 
PESKO). Šis uzņēmums var piesaistīt pašvaldības finanšu līdzekļus un citu finanšu avotus (EM 
2013). 
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3.12. Klimata pārmaiņu normatīvo aktu pārskats 

Eiropas Savienības stratēģijā „Eiropa 2020” ir noteikts, ka katrai dalībvalstij (arī Latvijai) 
jāpalielina energoefektivitāte un atjaunojamo energoresursu īpatsvars kopējā bruto 
enerģijas galapatēriņā par 20% un jāsamazina siltumnīcefekta gāzu apjoms par 20% 
salīdzinot ar 1990. gadu. Saistībā ar iepriekšminēto stratēģiju ir izdota Direktīva 2012/27/ES 
par energoefektivitāti, kura nosaka, ka, sākot ar 2014. gadu, ik gadu ir jāatjauno 3% valsts 
īpašumā esošās ēkas. Bez tā enerģijas ražošanas, sadales un mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem ik gadu jāsasniedz 1,5% ietaupījums enerģijas galapatēriņā. Vēl Direktīva 
nosaka, ka ir nepieciešams izstrādāt ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģiju. 

Ēku energoefektivitātes politika un sasniedzamie mērķi ir noteikti vairākos valsts mēroga 
politikas dokumentos – „Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020. gadam”, „Latvijas 
nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai” un „Latvijas Enerģētikas 
ilgtermiņa stratēģija 2030” (Zvaigznītis 2014). 

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam 192. rindkopā teikts, ka „Enerģija ir 
jāizmanto efektīvi, tādēļ šis rīcības virziens paredz pasākumus energoefektivitātes celšanai, 
kas ir nozīmīgs konkurētspējas veicināšanas rīks. Energoefektivitātes celšana primāri ir 
būtiska ražojošajā sektorā. Jāsekmē arī publisko un dzīvojamo ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana” (PKC 2012). 

Latvijas nacionālajā reformu programmā „ES 2020” stratēģijas īstenošanai, valsts ir 
apņēmusies sasniegt 37% pieaugumu atjaunojamo energoresursu izmantošanai apkurei un 
dzesēšanai jeb pieaugumu par 376 ktoe, salīdzinot ar 2010. gadu. Programmā uzsvars vairāk 
likts uz saules kolektoru un siltumsūkņu saražotās enerģijas pieaugumu. 

Latvijas Enerģētikas stratēģija 2030 ir uzstādījusi par mērķi līdz 2030. gadam samazināt vidējo 
īpatnējo siltumenerģijas patēriņu apkurei par 50%. Pašreiz normalizētais vidējais īpatnējais 
siltumenerģijas patēriņš (pie noteiktiem klimatiskajiem apstākļiem) ir 200 kWh/m2 gadā. 

Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti 
ir pieņemts Ēku energoefektivitātes likums, kurā transponētas Direktīvas prasības. Likuma 
mērķis ir veicināt racionālu energoresursu izmantošanu kopā ar ēku energoefektivitātes 
uzlabošanu un informēt sabiedrību par ēku enerģijas patēriņu. Ēku energoefektivitātes 
likumā ir izstrādāti noteikumi, kas jāņem vērā ēkas energosertifikācijas un 
energoefektivitātes līmeņa noteikšanas, apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
pārbaudes laikā. Šajā likumā ir noteiktas arī ēku minimālās energoefektivitātes prasības. 
(Zvaigznītis 2014). 
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4. Teorētiskais ietvars 

Izpratne par kultūrām un sabiedrībām ir nopietns un ļoti sarežģīts pētījums. Un tas attiecas 
uz visām kultūrām un sabiedrībām, sākot no mednieku un vācēju kultūrām un beidzot ar 
mūsdienu sabiedrībām, ieskaitot visas kultūras un sabiedrības, kas bijušas pa vidu. Starp 
kultūrām un sabiedrībām nepārprotami pastāv atšķirības. Mums progresējot no mednieku 
un vācēju sabiedrības līdz mūsdienu kultūrām un sabiedrībām, mainās divi galvenie mainīgie: 

1. Palielinās darba dalīšana, tas ir, ir vairāk atsevišķu un savstarpēji izslēdzošu 
uzdevumu un darbību, kas ir jāveic, lai kultūra vai sabiedrība pienācīgi pastāvētu; un 

2. Palielinās mērogs, tas ir, palielinās kultūrai vai sabiedrība piederīgo skaits. 

Abi šie manīgie dramatiski palielinās, un šis pieaugums turpinās, jo īpaši Rietumu sabiedrībās. 
Turklāt pastāv virkne savstarpēju cēloņsakarību starp abiem mainīgajiem. Galvenais 
pozitīvais atgriezeniskās saites mehānisms nosaka, ka, palielinoties iedzīvotāju skaitam, tas 
bruģē ceļu – patiesībā pat nosaka nepieciešamību – darba dalīšanas pieaugumam. 

Savukārt šī darba dalīšana izraisa īpašu interešu grupu veidošanos gan profesionāļu vidū, gan 
to cilvēku vidū, kuriem ir kāda īpaša loma vai intereses. Citiem vārdiem sakot, mēs redzam 
aizvien sarežģītāku iesaistīto personu tīklu. Šādām iesaistīto personu grupām ir gan absolūta, 
gan relatīva loma un funkcijas sabiedrībā. No vienas puses var pilnībā nodalīt grupas ar 
dažādām un pretējām interesēm. No otras puses intereses var arī pārklāties, tas ir, divu vai 
vairāku iesaistīto personu grupas locekļiem daļēji var būt līdzīgas intereses. Tas liecina, ka 
mūsdienu sabiedrības var analizēt un izprast kā sarežģītus interešu, mērķu un cilvēku tīklus. 

Mūsdienu sabiedrību, kuru viens piemērs ir Latvija, analīze līdz ar to ir aizvien sarežģītāka 
nekā tā dēvēto vienkāršo kultūru analīze. Tā kā viss ir šķietami saistītos ar visu pārējo, 
patiesībā ir grūti saprast, ar ko sākt, tas ir, kam pievērst vislielāko uzmanību, lai sāktu 
šķetināt sabiedrību un to izprast. 

Situācija kļūst ievērojami sarežģītāka, kad izpratne par sabiedrību nav pašmērķis, bet nolūks 
ir izmantot zināšanas, lai ietekmētu sabiedrību, un konkrētāk – daļēji izmainīt to. Tāds ir arī 
šis projekts, kura mērķis ir ietekmēt un izmainīt īpašu interešu grupu vērtības un uzvedību. 
Citiem vārdiem sakot, galvenā uzmanība tiek pievērsta sabiedrībai, kas pastāvīgi mainās, un 
kurā projekta mērķis ir ietekmēt šīs izmaiņas konkrētā virzienā. 

Tā nolūks, tas ir, sabiedrības kompleksās uzbūves, ko papildina mērķis ietekmēt un izmanīt 
konkrētas Latvijas sabiedrības īpatnības, ir vienkāršot uztverto realitāti. Būtībā tas nozīmē 
modelēt Latvijas sabiedrību. Šajā ziņā modelēšana nozīmē pievēršanos tikai tiem 
jautājumiem un mainīgajiem, kas tieši attiecas un ir tieši saistīti ar projekta mērķi. Var 
argumentēt, ka modelēšana, atspoguļojot tikai daļu no realitātes, sniegs vienīgi aptuvenu 
priekšstatu par realitāti un prognozes būs nedrošākas. Tomēr šī ierobežotā prognozējamība 
ir cena, ko mums nākas maksāt par iespēju izprast šā projekta ietvaros mūs interesējošās 
sabiedrības īpatnības. Šajā gadījumā izraudzītais modelis, visticamāk, nebūs tik prognozējošs, 
jo tā fokusu var viegli izdalīt no apkārtējās sabiedrības. Izraudzītajam modelim ir jābūt arī 
heiristiskām īpašībām un pamatojumam, jo tas tiks izmantots, lai skaidrotu projekta procesu, 
loģiku un pamatojumu dažādām interešu grupām, kā arī cilvēkiem no malas. 

Izraugoties noderīgu sabiedrības modeli, izejas punkts ir jāmeklē vienā vai abos no diviem 
sabiedrības aspektiem: 
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1. Vertikālais – fokusā sabiedrības līmeņi – no makrolīmeņa līdz mikrolīmenim, un 

2. Horizontālais – fokusā darba dalīšana starp sākotnēji pieejamajiem sabiedrības 
sektoriem, kas Latvijā nozīmē – publisko sektoru, privāto sektoru un pilsonisko 
sabiedrību. Otrais solis pēc atbilstošākā un interesējošā sektora izraudzīšanās būtu 
pievēršanās konkrētai interešu grupai vai grupām šajā sektorā. 

Tradicionālā pieeja, lemjot par sabiedrības – jeb pareizāk, sabiedrības daļas – modelēšanu, 
būtu pievērsties pašai struktūrai. Tas lielākoties nozīmē sākt ar makrolīmeni un aplūkot tā 
juridiskos aspektus, konkrētāk – formālos normatīvos aktus, un izmantot tos, lai analizētu un 
prognozētu pilsoņu uzvedību vai citu interesējošu personu uzvedību. To var definēt kā 
formālo jeb strukturālo pieeju. Atbilstoši šai izpratnei individuālā uzvedība seko un atspoguļo 
jebkādus formālos noteikumus, kādi ir piemērojami pētāmajai situācijai. Šī formālā pieejam 
un modelis nespēj uztvert nevienu no parādībām ārpus mikrolīmeņa, mainīgos, kas ietekmē 
cilvēku likumpaklausīgo uzvedību. 

Alternatīva pieeja paredz īpašu uzmanību pievērst pašam mikrolīmenim un atsevišķiem 
pilsoņiem, tas ir, izvēlētās interešu grupas biedriem. Lai arī viņi, vismaz līdz zināmai pakāpei, 
ievēro noteikums, viņi vienlaikus ir norūpējušies par visāda veida ļoti lokalizētām un pat 
personīgi svarīgām lietām, raizēm un apsvērumiem, kas pastāvīgi kļūst par tā vienādojuma 
daļu, kas ietekmē vērtības un galu galā nosaka uzvedību. Tieši šajā mikrolīmenī vislabāk var 
izprast, kas patiesībā ietekmē un nosaka uzvedību. Līdz ar to tieši šajā līmenī ir jārada 
indivīda uzvedības aptuvenais modelējums. Šo sabiedrības analīzes metodi var nodēvēt par 
funkcionālo pieeju. Pretstatā strukturālajai pieejai, sabiedrības darbības principus tā 
neuzskata par projektu, bet gan procesu, kura mērķis (mērķi) tiek nemitīgi pārvērtēti no to 
sasniegšanas viedokļa, tas ir, līdzekļi mērķu sasniegšanai tiek pastāvīgi apspriesti. 

Sociālantropologs Fredriks Bārts (Fredrik Barth) pirmais tam pievērsa uzmanību (Barth 1966). 
Viņš novēroja, cik neizbēgami sarežģīta, nekārtīga un nesistemātiska ir sabiedrības dzīve. 
Makrolīmenī ir kārtība, turpretī praktiskajā ikdienas dzīvē šī kārtība tiek nemitīgi vērtēta, 
salīdzinot ar visu veidu vietējiem, specifiskiem un idiosinkrātiskiem mainīgajiem, kas 
savstarpēji konkurē. Šajā situācijā cilvēki darbojas lēmumu pieņemšanas režīmā, kurā 
uzsvērta stratēģija un izvēle. Tā vietā, lai koncentrētos uz strukturālo uzbūvi (jeb sociālo 
struktūru), viņš piedāvāja pievērsties procesiem, kas rada strukturālo uzbūvi. 

 
4.1. attēls – Sociālo procesu ģeneratīvais modelis 
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Galvenais elements ir cilvēku spēja izdarīt izvēli (skatīt 4.1. attēlu). Šīs izvēles ierobežo esošās 
vērtības un normas. Turklāt šīs izvēles atspoguļo stimulus un indivīdu atzītos mērķus. 
Visbeidzot šīs izvēles izmainās viņu noslēgto darījumu iespaidā. Šo individuālo lēmumu 
pieņemšanas īpatnību un izvēles gala iznākums ir uzvedības modeļi, kuri veidojas un 
pārveidojas ar laiku. Bārts šo procesu nodēvēja par ģeneratīvo modeļu meklējumiem, jo 
pētnieks mēģina ģenerēt principus, kuru nosacījums ir ierobežojumi un stimuli, kas izriet no 
strukturālās uzbūves. 

Šajā projektā tiks izmantots šis modelis, kur lēmumi tiek pieņemti ierobežojumu un stimulu 
iespaidā, jo īpaši nolūkā analizēt daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju stāvokli. Galvenā uzmanība 
tiks pievērsta izpratnei par ierobežojumiem un stimuliem, ko tiek atklāj un pieredz, un, 
balstoties uz atklājumiem, tam, kā iespējams strādāt ar tiem, lai katrā daudzdzīvokļu namā 
panāktu kopēju vienošanos par modernizācijas un uzlabojumu metodi. 
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5. Analīze. Atjaunošanas process 

Galvenā uzmanība šajā pētījumā ir pievērsta atjaunošanas procesam no iedzīvotāju 
skatpunkta. Šajā nodaļā tiek analizēti aptaujā iegūtie dati un ir iziets cauri visam 
atjaunošanas procesam – sākot no lēmuma pieņemšanas līdz pat pašai atjaunošanas 
ieviešanai. Analīze tiek veikta no diviem dažādiem, taču paralēliem un savstarpēji saistītiem 
un pastiprinošiem skatupunktiem. Pirmajā sadaļā uzmanības centrā ir faktiskais atjaunošanas 
process. Otrā sadaļa aptver dažādus dzīves aspektus atjaunotā mājā. 

Sākumā iedzīvotāji atrodas neatjaunotā mājā, kurā, iespējams, pirmajā stāvā nāk aukstums 
no pagraba, bet pēdējā stāvā – aukstums un/vai mitrums no bēniņiem/jumta. Tad pētījums 
seko iedzīvotājiem – viņu pieredzei kā viņu māja pārvēršas no neatjaunotas uz atjaunotu, un 
kā viņi tajā dzīvo pēc tam. Būs iespējams redzēt, ka process no neatjaunotas mājas un 
atjaunotu māju nav vienkāršs un dažreiz ir pārāk sarežģīts, lai iedzīvotāji to varētu paveikt 
paši saviem spēkiem. 

Mājas vecākais un valdes priekšsēdētājs (tāpat kā aktīvie iedzīvotāji un valdes locekļi), 
intervijās tiek lietoti kā sinonīmi, nenorādot uz atšķirībām pienākumos, funkcijās un 
neformālajā statusā. Šajā ziņojumā tiks izmantoti termini mājas vecākais un aktīvie 
iedzīvotāji. 

Jēdziens „atjaunošana” tika lietots ļoti plašā nozīmē. Tas darīts tāpēc, jo tā to lietoja 
respondenti. 

5.1. Veikt vai neveikt ēkas atjaunošanu? 

Tālāk šajā nodaļā ir parādīts, kādas problēmas iedzīvotāji saskata un ar kādām saskaras pirms 
ēkas atjaunošanas. Atjaunošanas iniciatoram, parasti mājas vecākajam, sākumā ir jāsaskaras 
ar to, ka iedzīvotāji īsti neizprot, ka māja pieder viņiem visiem kopā, kā arī ka mājai ir virkne 
problēmu, jo ar tām saskaras tikai daļa no visiem iedzīvotājiem. Parādās arī tādi iedzīvotāji, 
kuri gluži vienkārši ir pret atjaunošanu (sabotieris). Pat ja pārējie iedzīvotāji būtu par 
atjaunošanu, ir vairāki šķēršļi, kuri ir jāpārvar. Pastāv arī ārējie šķēršļi, kurus ir daudz grūtāk 
pārvarēt. Pēc šķēršļu apskata ir sniegts ieskats atjaunošanas alternatīvā – pasākumu 
ieviešana pa vienam. 

5.1.1. Manās mājās viss ir kārtībā 

No malas varbūt šķiet, ka padomju laikā celto daudzdzīvokļu ēku atjaunošana un siltināšana 
ir pašsaprotams, loģisks process, it īpaši ņemot vērā to ekspluatācijas laiku, kā arī no malas 
redzamos defektus. Ne visi šo ēku iedzīvotāji šādam viedoklim piekritīs. Ēku, kurā nav veikti 
visaptveroši atjaunošanas un siltināšanas darbi, paši iedzīvotāji nebūt nav “norakstījuši”, jo 
lielākoties ievēro un ikdienā pieredz tikai savu dzīvokli. Runājot par iespējamo ēkas 
atjaunošanu, koplietošanas telpas iedzīvotāji nepiemin, piemēram, kāpņu telpu kritisko 
stāvokli. Tāpat arī tekoši jumti tiek uztverti kā labojami tikai tad, kad defekti jūtami kāda 
iedzīvotāja dzīvoklī. Uzlabojumus redz kā nepieciešamus tikai savam dzīvoklim – kas ir viņu 
mājas, kas bieži vien ir tā vieta, kur uzauguši bērni, vieta, kur daudzi plāno novecot. Dzīvoklis 
lielākoties ir aprūpēts un, ja ir brīvi finanšu līdzekļi, izremontēts. Visdrīzāk tieši tāpēc 
līdzšinējās valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību stratēģijas, kuras aicina ēkas “atjaunot”, 
sasniegušas tikai daļējus panākumus. Tad, kad padomju laikā celto daudzdzīvokļu ēku 
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iedzīvotāji domā par savām mājām, viņi domā par savu dzīvokli, un funkcionālie trūkumi, kas 
piemīt visai ēkai, sajūtu līmenī uz viņiem neattiecas. 

„Ir tā, tas, kurš dzīvo piektajā stāvā, saprot, 

ko nozīmē, kad jumts tek. Savukārt tam, kurš dzīvo 

pirmajā stāvā, ir pilnīgi vienalga.” 

Respondents no Zemgales2 

Bieži sastopams šķērslis ir subjektīvā izjūta par mājas defektiem. Tāpēc padomju laikā 
celtajās daudzdzīvokļu ēkās pirmie par ēkas atjaunošanu sāk domāt tie iedzīvotāji, kuri 
ikdienā saskaras ar ēkas trūkumiem. Pēdējo stāvu iedzīvotāji lielākoties norūpējušies par 
tekošiem jumtiem, nesiltinātiem bēniņiem un bīstamiem liftiem. Ārējie (vai stūra) dzīvokļi ir 
pirmie, kuri pamana plaisas sienās. Pirmā stāva iedzīvotāji jūt aukstumu un pelējumu, kurš 
nāk no nesiltināta pagraba, kā arī kāpņu telpas aukstumu, kas ir sekas sliktām vai neesošām 
ieejas durvīm. Ja ēkas stāvoklis ietekmē iedzīvotāju personiski, viņš drīzāk būs ieinteresēts 
kaut kā situāciju uzlabot. 

Tajā pašā laikā, daudzās padomju laikā celtajās daudzdzīvokļu ēkās, daļa iedzīvotāju neizjūt 
nekādus tiešus apdraudējumus vai arī piedzīvotās neērtības ir niecīgas. Vidus dzīvokļos 
dzīvojošie ir siltumā, un cilvēki, kuri remonta laika sienas pārklājuši ar reģipsi, neredz tajās 
radušās spraugas. Turklāt bieži vien iedzīvotāji nav informēti par to, kas notiek citos dzīvokļos 
vai citās mājas daļās. Tādās situācijās citu sūdzības (ja tādas izdodas dzirdēt) grūti uztvert 
pietiekami nopietni, lai piekristu tik liela mēroga projektam, kāda ir ēkas atjaunošana. 
Turklāt, ja ikdienā iedzīvotājs nesaskaras ar problēmām, tad atjaunošana arī neko nevar 
piedāvāt un atrisināt – jo nav jau, ko risināt. Ja ēkas stāvoklis iedzīvotāju personiski 
neietekmē, viņš ir salīdzinoši mazāk ieinteresēts kaut ko darīt. 

Atjaunoto ēku iedzīvotāji ir salīdzinoši daudz informētāki par savas mājas stāvokli pirms 
atjaunošanas, nekā to ēku iedzīvotāji, kurās atjaunošana nav veikta. Runājot par 
atjaunošanas iemesliem, visu atjaunoto māju respondenti min, ka mājai bijuši plaša spektra 
defekti – tecējis jumts, bijušas krasas temperatūras atšķirības mājā, bojātas komunikācijas, 
sutīgs, mitrs gaiss un citi defekti. Tāpat liela daļa respondentu stāsta, ka viņu ēka ir veca un 
plānotie uzlabojumi būtu bijuši jāveic jebkurā gadījumā – ja ne kompleksi atjaunošanas 
veidā, tad pakāpeniski. Ļoti biežs neapmierinātības iemesls ēkā ir bijis tieši temperatūras 
atšķirības – dzīvokļi, kas ir ēkas stūros/malās, ziemā ir auksti, savukārt vidus dzīvokļi (tātad 
tie, kurus no vairākām pusēm ieskauj citi dzīvokļi) ir pat pārāk silti un cilvēki tajos ziemu 
pavada ar atvērtiem logiem. Malējos dzīvokļus raksturojot, bieži tiek minēta apkures sezonas 
sagaidīšana cimdos un virsdrēbēs. Tātad atjaunoto ēku iedzīvotāji, neatkarīgi no sava 
dzīvokļa atrašanas vietas, ir informēti par problēmām, ar kurām saskārušies citu dzīvokļu 
iedzīvotāji, kā arī lielākoties ir informēti par strukturāliem trūkumiem, kurus bijis 
nepieciešams risināt. 

5.1.2. Kāpēc neatjaunot (subjektīvi, iekšēji šķēršļi)? 

                                                
2
 Šajā nodaļā būs aplūkojami arī citāti no iedzīvotājiem – ņemti no intervijām vai diskusijām. Šie citāti kalpo, lai 

izceltu un apstiprinātu argumentus tekstā. 
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Pat ja izdodas visus mājas iedzīvotājus informēt par ēkas trūkumiem un neapmierinošo 
stāvokli, tas nebūt nenozīmē, ka izdevies pārliecināt par atjaunošanas nepieciešamību. Bieži 
vien iedzīvotāji atceras, ka sākotnēji ir bijuši kategoriski pret atjaunošanu. Iegūstot pilnīgu 
informāciju, negatīvās attieksmes lielākoties nomaina citas, pozitīvākas. Vairākkārt parādās 
attieksmes maiņa no ļoti negatīvas uz mērenu, ko paši iedzīvotāji raksturo kā “sliktāk jau 
nebūs/sliktāk nevar būt”. Iedzīvotājus, kuri ir pret atjaunošanu, parasti laika gaitā pārliecina 
mājas vecākais, eksperti vai citi iedzīvotāji. 

“Bija mazas nesaprašanās, bet tas tikai tādēļ, 

ka visi nezināja noteikumus” 

Respondents no Latgales 

Attieksmes maiņa notiek, kad iedzīvotāji saprot, ka no atjaunošanas nav nekādu zaudējumu, 
tāpēc nav iemesla to nepamēģināt. Savukārt tie cilvēki, kas ilgstoši un nesatricināmi ir pret, 
bieži vien nemin konkrētus argumentus savai pozīcijai. Citi iedzīvotāji vairākkārt intervijās 
min, ka šie opozicionāri pretojas tikai paša protesta dēļ. 

„Cilvēki gandrīz visi visam piekrita, vien mani 

apakšējie kaimiņi nepiekrita pilnīgi nekam. 

Kādēļ tā, nezinu, viņi tādi cilvēki laikam.” 

Respondents no Latgales 

Vairākkārt tiek minēts viens “iedzīvotājs – sabotieris”, kurš ir pret atjaunošanu (piemēram, 
uzskata, ka tā ir pārāk dārga un nepieņem ekspertu skaidrojumus par to, ka sanāks ietaupīt 
vai maksāt tikpat). Šie iedzīvotāji mēdz būt ļoti aktīvi un individuāli uzrunā citus mājas 
iedzīvotājus un pārliecina viņus balsot pret atjaunošanu. “Sabotieriem” bieži izdodas, ja ne 
pilnībā pārliecināt citus iedzīvotājus par atjaunošanas nevajadzīgumu, tad vismaz radīt 
pietiekami daudz šaubu, lai “drošības labad”, cilvēki izvēlētos aktīvi neparakstīties par 
atjaunošanu. 

Izplatītākie iemesli, kurus respondenti min, kāpēc tomēr ēku neatjaunot, pat, ja tā ir sliktā 
stāvoklī, ir dažādi – bailes no kredītiem un maksājumiem, negatīvs kaimiņu vērtējums un 
neuzticēšanās kaimiņiem, neuzticība celtniecības darbu kvalitātei un uzraudzībai, un citi. 

Respondenti atklāj, ka pirms atjaunošanas iebildumi pret atjaunošanu lielākoties bijuši 
saistīti ar finansēm – bailes no kredīta, nevēlēšanās maksāt vairāk, kā arī neuzticība tam, ka 
kaimiņi spēs samaksāt. Vairums māju vecāko stāsta, ka iedzīvotājus biedē jau vārds “kredīts” 
un bailes balstītas savā un apkārtējo negatīvā pieredzē citos kredītņemšanas gadījumos. Tiek 
minēti krīzes laika notikumi, kad cilvēkiem krasi mainījās ienākumu līmenis un nebija iespējas 
kredītu apmaksāt. Pastāv priekšstats, ka sadarbība ar banku saistībā ar kredītiem bija 
sarežģīta un bez rezultātiem. Iedzīvotāji baidās, ka sadarbība tāda ir joprojām. Daļa vecāka 
gadagājuma cilvēku uztraucas, ka, ņemot kredītu mājas atjaunošanai, ieķīlās un tādējādi 
zaudēs savu dzīvokli. Tātad kredīta ņemšana un ar to saistītās bailes ir būtisks šķērslis 
atjaunošanai. 
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Iedzīvotāji bieži vien pazīst viens otru pēc izskata, retāk pēc vārda vai dzīvokļa numura, taču 
tuvākas attiecības ir salīdzinoši retas. Tā kā iedzīvotāji viens otru nepazīst, tad arī viens otram 
īpaši neuzticas (precīzāk – ne-uzticās). Bieži vien vienīgā informācija, kas zināma par citiem 
mājas iedzīvotājiem ir saistīta ar nemaksātājiem (piemēram, redzot kāpņu telpā pie sienas 
sarakstu ar dzīvokļu numuriem un parādu summām), kas tikai veicina neuzticību un skepsi 
pret kopīgu iesaistīšanos tik finansiāli apjomīgā un laikietilpīga projektā kā atjaunošana. 
Tātad iedzīvotāji neatjaunotās mājas viens otru nepazīst un viens otram neuzticas. 

Bieži respondentu vidū vērojama neuzticība celtniecības darbu kvalitātei un uzraudzībai. 
Celtniecības uzņēmumus redz kā tādus, kuriem nevar uzticēties, jo daudziem ir personīga 
pieredze vai dzirdēti stāsti, kur uzņēmumi veic nekvalitatīvus celtniecības darbus, izmanto 
nepietiekami labus materiālus vai tos zog un tāpēc darbu veikšanai izmanto mazāk materiālu 
nekā nepieciešams, kā arī var vienkārši pazust, neizdarot darbus – dažkārt aizbēgot ar visu 
naudu. Vēl viens šķērslis atjaunošanai ir standarta trīs gadu garantija celtniecības darbiem. 
Iedzīvotāji to raksturo kā nesamērīgi īsu, īpaši salīdzinot ar kredīta ilgumu (piemēram, trīs 
gadus ilga garantija un 15 gadus ilgs kredīts). Tātad iedzīvotāji uztraucas par celtniecības 
darbu kvalitāti, uzraudzību un ir neapmierināti ar garantijas ilgumu. 

Mazākās pilsētās vai lauku reģionos, kur vairāk dzīvo vecāka gadagājuma cilvēki, kā viens no 
iemesliem neiesaistīties atjaunošanā ir arī pārliecība, ka dzīvoklim nav nekādas vērtības – ne 
finansiālas, ne arī emocionālas. Vecāka gada gājuma iedzīvotāju argumenti pārsvarā saistīti 
ar nākotnes perspektīvu. Tie, kas atbalsta atjaunošanu, saka, ka vēlas atstāt bērniem 
kvalitatīvu dzīvokli. Savukārt tie iedzīvotāji, kas atjaunošanu neatbalsta, min, ka nevēlas, lai 
bērni manto viņu parādus. Vēl daudzi kā vienīgo dzīvokļa vērtību redz emocionālo – kā 
ģimenes mājas. Ja bērni un mazbērni ir pateikuši vai likuši noprast, ka dzīvoklī mazpilsēta 
nedzīvos, tad arī dzīvoklim vairs nav vērtības, tāpēc nav vērts tajā ieguldīt ne naudu, ne 
pūles. Šādās situācijas dzīvoklis ir apgrūtinājums, nevis ieguvums vai potenciāls investīciju 
objekts. Tātad vecāki iedzīvotāji bieži vien neredz savu dzīvokli kā vērtību. 

5.1.3. Kāpēc neizdodas atjaunot (objektīvi, ārēji šķēršļi)? 

Iedzīvotāji min dažādus ārējos šķēršļus, kas rada problēmas uzsākt atjaunošanu, pat tad, ja 
pati māja spējusi vai būtu spējīga vienoties. Biežāk pieminētie šķēršļi ir galvojums bankas 
kredītam, sarežģītais projekta rakstīšanas process, kā arī īres dzīvokļi, kuru saimnieki nav 
pieejami, lai apstiprinātu atjaunošanas nepieciešamību, un pašvaldības dzīvokļi, par kuru 
statusu un lemtspēju māju vecākie izsaka šaubas un atzīstas nezināšanā. 

Galvojums tiek minēts kā liela problēma atjaunošanas plānošanas posmā. Pašvaldības vairs 
kredītus negalvojot, un apsaimniekotāji arī ne vienmēr uzņemas. Ir daži gadījumi, kad kāds 
no mājas iedzīvotājiem spēj veikt pirmo iemaksu – tad galvojums nav nepieciešams. Dažu 
neatjaunoto māju vecākie neredz izeju no šīs situācijas un tieši galvojuma trūkuma dēļ 
uzskata, ka viņu ēkā atjaunošana nevar notikt. Galvojuma nepieejamība kopumā tiek minēts 
kā viens no lielākajiem šķēršļiem un problēmām atjaunošanas laikā, jo pat ja viss cits jau ir 
izdarīts – iedzīvotāji pārliecināti, projekts uzrakstīts – bez galvojuma nav iespējams iegūt 
finansējumu un uzsākt atjaunošanas darbus. 

Atjaunošanas projekta rakstīšana un nepieciešamo papīru sakārtošana tiek raksturota kā 
sarežģīta un laikietilpīga. Parasti šajā posmā tiek pieaicināts kāds eksperts – bieži vien mājas 
vecākā vai kāda cita iedzīvotāja ģimenes loceklis, kam bijusi pieredze ar šāda veida darbu 
(projektiem, Eiropas fondiem). Tas tiek raksturots kā liels ieguvums, un respondenti uzsver, 
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ka bez pieaicinātā eksperta projektu, iespējams, nebūtu uzrakstījuši. Pāris neatjaunoto ēku 
māju vecākie, kuri piedalījās pētījumā, atzina, ka ir mēģinājuši rakstīt un iesniegt projektus, 
bet tie nav bijuši pietiekami kvalitatīvi, tāpēc atjaunošanas darbus nav izdevies uzsākt. Daļa ir 
šim procesam izgājusi cauri vairākas reizes un intervijās atzīst, ka kādu brīdi šo procesu 
noteikti neturpinās, ja vien kāds cits mājas iedzīvotājs neuzņemsies iniciatīvu. LIAA biežāk 
sastopamā kritika projekta rakstīšanas laikā saistīta ar to, ka viņi funkcionē tikai kā kontroles 
mehānisms pēc projekta uzrakstīšanas, bet citādi nepalīdzot. Tātad projekta rakstīšana ir 
sarežģīta un daudziem māju vecākajiem nav pa spēkam, tāpēc tie māju vecākie un 
iedzīvotāji, kas nepiesaista palīdzību, saskaras ar nopietnām grūtībām piesaistīt 
nepieciešamo finansējumu ēkas atjaunošanai. 

Māju vecākie kā šķērsli min arī īres dzīvokļus, kas atjaunošanas procesā var būt 
problemātiski, jo šie mājas iedzīvotāji nav tiesīgi pieņemt lēmumu par atjaunošanu. Savukārt 
dzīvokļa īpašnieki mēdz būt grūti sasniedzami un pārliecināmi. Ja mājā ir vairāki šādi dzīvokļi, 
tad tas ir reāls šķērslis lēmuma pieņemšanai. Tāpat problemātiski ir pašvaldību un/vai 
sociālie dzīvokļi – posmā pirms atjaunošanas ir svarīgi, ka konkrētā pašvaldība atbalsta ieceri 
un šo dzīvokļu vārdā balso par atjaunošanas veikšanu. Māju vecākie arī bieži nesaprot, kā 
jārīkojas, ja pašvaldības dzīvoklim ir parāds – piemēram, ja dzīvoklī neviens vairs nedzīvo, 
tam ir lielas parādsaistības, kas kavē kredīta saņemšanu bankā, bet nav neviena, no kā prasīt 
atbildību, jo pašvaldība to neuzņemas. Labajos piemēros pašvaldības mēdz samaksāt šos 
parādus, tādējādi ļaujot ēkai uzsākt atjaunošanu, taču tādu piemēru ir nedaudz un tie 
galvenokārt sastopami ļoti motivētās un ieinteresētās mazpilsētu pašvaldībās. Gan īrnieku, 
gan pašvaldību dzīvokļu gadījumos, iedzīvotāji uzskata, ka nav skaidra pašvaldības atbildība. 

5.1.4. Ko iedzīvotāji paveikuši pirms atjaunošanas? 

Pētījuma laikā aptaujātas 14 neatjaunotas daudzdzīvokļu ēkas. Šīm ēkām ir jautāts par 
neenergoefektivitātes pasākumiem, kurus tās veikušas. Šie pasākumi ietvēra jumta remontu, 
ārsienu un to elementu nostiprināšanu un/vai remontu, kāpņu telpu kosmētiskais remontu, 
balkonu/lodžiju remontu, jauna aukstā ūdens/kanalizācijas sistēmu, lietus ūdens 
novadīšanas sistēmas sakārtošanu un ventilācijas sistēmas apkopi. Papildus šiem 
pasākumiem aplūkota arī logu nomaiņa dzīvokļos. 
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5.1. attēls – Visbiežāk veiktie pasākumi pirms atjaunošanas 

Viens no visbiežāk ieviestajiem pasākumiem ēkā ir daļēja logu nomaiņa dzīvokļos – veco koka 
logu vietā uzstādot jaunos logus (skatīt 5.1. attēlu). Daļēja jaunu logu uzstādīšana dzīvokļos 
bija novērojama visām apsekotajām mājām3. Pārsvarā gadījumu ir nomainīta daļa no visas 
ēkas logiem, bet ir arī gadījumi, kad ir nomainīti visi ēkas logi, ieskaitot logus kāpņu telpās. 
Tas tāpēc, ka bija situācija, kurā pašvaldība ir atbalstījusi visas ēkas logu nomaiņu. Citos 
gadījumos tas darīts, jo šādu soli atbalstīja ēkas iedzīvotāji. 

Daļējas logu nomaiņas pirms atjaunošanas pasākuma veikšanas daudzumu var izskaidrot ar 
to, ka šis pasākums ir visvienkāršāk veicams. Kā arī, lai nomainītu logus, nav nepieciešama 
pārējo dzīvokļu piekrišana. 

Otrs visbiežāk veiktais pasākums ir ventilācijas sistēmas apkope, kura ir veikta 6 no 14 jeb 
43% gadījumu. Tomēr, runājot par ventilācijas apkopi, māju vecākie īsti nezina, cik labi tā ir 
veikta, kā arī tā varētu būt bijusi tikai ventilācijas sistēmas apgaita. Ir arī gadījums, kurā 
ventilācijas sistēmas apkopi ir veikuši katrs dzīvoklis atsevišķi. Iemesls tam, ka iedzīvotājiem 
nav skaidrības par ventilācijas sistēmas apkopi, ir tas, ka šo pienākumu veic 

                                                
3
Tām mājām, kuras netika apsekotas, bet par kurām informācija iegūta citā veidā, piemēram, izmantojot 

Google maps rīku, ēkas energoauditus, arī novērots, ka ir veikta daļēja logu nomaiņa dzīvokļos. 
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apsaimniekošanas uzņēmums, un tas nav tāds pasākums, kura nepieciešamību pieprasa 
iedzīvotāji. Kā arī šī pasākuma rezultāts nav tik viegli pamanāms, jo pārsvarā gadījumu 
ventilācija nedarbojas tik labi, kā tai vajadzētu strādāt, un ēkas iedzīvotāji pie tā ir pieraduši, 
un šo problēmu atrisina ar logu atvēršanu. Jāņem vērā arī tas, ka šos darbus veic 
apsaimniekošanas uzņēmuma darbinieki, kuri ne vienmēr ir ieinteresēti paveikt kvalitatīvu 
darbu. Līdz ar to, rodas situācijas, kurās iedzīvotāji nezina par veikto darbu kvalitāti. 

Nākošais biežāk veiktais pasākums ir jauna aukstā ūdens sistēma vai esošās sakārtošana. Šo 
pasākumu ir veikuši 43% no aptaujātajām ēkām. 

Viens no vismazāk veiktajiem pasākumiem ir mājas ieejas mezgla remonts (14% gadījumu). 
To varētu izskaidrot ar to, ka pārsvarā gadījumu iedzīvotāji nepievērš tik daudz uzmanības 
mājas izskatam, jo svarīgākais ir viņu dzīvoklis, nevis māja (arī iemesls, kāpēc iedzīvotāji tik 
maz veikuši kāpņu telpas kosmētisko remontu). Otrs iemesls varētu būt tas, ka iedzīvotāji 
vairāk vēlas atrisināt citas svarīgākas ēkas problēmas, piemēram, jumts un ēkas 
inženierkomunikācijas. Nedaudz vairāk (15% gadījumu) ir veikts balkonu/lodžiju remonts4. To 
varētu izskaidrot ar to, ka balkoni/lodžijas pieder dzīvokļiem, un tie veic to remontu par 
saviem līdzekļiem, un šo pasākumu veikšanā nav nepieciešama pārējo piekrišana. Tomēr šis 
pasākums nav veikts daudzās ēkās, jo tas nav svarīgākais pasākums, kā arī iedzīvotāji, 
iespējams, ir apmierināti ar pašreizējo balkonu/lodžiju stāvokli un nenojauš, kādas briesmas 
var radīt neremontēts balkons. 

Kopumā neatjaunotajās mājās palēnām ieviesti tikai paši svarīgākie un nepieciešamākie 
pasākumi. Iemesls varētu būt tas, ka ēkas iedzīvotāji cenšas par saviem uzkrātajiem 
līdzekļiem no ēkas remontdarbiem iegūt pēc iespējas lielāku labumu – tādu, kuru varēs 
izbaudīt visi ēkas iedzīvotāji, kā arī novērst pašas svarīgākās problēmas ēkā. Ir novērojams, ka 
daži no pasākumiem (kāpņu telpu kosmētiskais remonts) ēkās veikti pakāpeniski nevis uzreiz, 
ko varētu izskaidrot ar esošo līdzekļu apjomu, ar kuru nav iespējams konkrēto pasākumu 
ieviest uzreiz visā ēkā. 

Bez jau minētajiem pasākumiem, ēkās ir ieviesti arī citi energoefektivitātes un 
neenergoefektivitātes pasākumi. Kā piemēru var minēt konkrētas zonas – gala sienu, bēniņu, 
cauruļvadu – siltināšanu, kāpņu telpu logu nomaiņu, vai ārdurvju nomaiņu. Kā vienu no 
neenergoefektivitātes pasākumiem var minēt lifta motoru nomaiņu. Līdz ar to var teikt, ka 
iedzīvotāji cenšas uzturēt māju, bet viņiem nav tik daudz līdzekļu, lai veiktu visus pasākumus 
uzreiz. Tāpēc tiek veikti tikai paši svarīgākie un nepieciešamākie pasākumi, lai ēku uzturētu 
pēc iespējas labākā kārtībā. 

5.2. Atjaunošanas plānošana 

Kad iedzīvotāji ir piekrituši, un iekšējie un ārējie šķēršļi ir pārvarēti, nākamais solis ir 
atjaunošanas plānošana. Iedzīvotāji vēl joprojām ir neizpratnē par to, kas tieši ir atjaunošana 
– mazi ēkas apsaimniekošanas darbi, ārsienu siltināšana, visaptverošu atjaunošana vai vēl 
kaut kas cits? Šī apakšnodaļa parādīs arī iedzīvotāju motivāciju, kāpēc viņi veic atjaunošanu 
(mājas stāvoklis, pieejamais līdzfinansējums, citu pozitīvā pieredze, rūpes par apkārtni). 
Mājas vecākā, apsaimniekošanas uzņēmuma, pašvaldības un valdības loma atjaunošanas 
procesā ir apskatīta sīkāk. 

                                                
4
 Ņemtas vērā tikai tās ēkas, kurām ir balkoni/lodžijas. 
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5.2.1. Vispār – jāatjauno 

Visās ēkās, kuru iedzīvotāji tika intervēti vai piedalījās diskusijās, uzrunātie iedzīvotāji stāstīja, 
ka ir vispārīgi informēti par iespēju un vajadzību padomju laikā celtās daudzdzīvokļu ēkas 
atjaunot. Informācija esot parādījusies gan nacionālajos medijos, gan arī vietējos laikrakstos, 
kur lielākā daļa pašvaldību informē savus iedzīvotājus par iespēju ēkas atjaunot un saņemt 
Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Viens respondents stāsta, ka pirmo reizi par ideju ēkas 
atjaunot esot dzirdējusi jau pirms 10 gadiem. Kaut gan iedzīvotāji ir informēti, ne vienmēr 
viņi piekrīt šai informācijai un tai uzticas. Ja informācija par atjaunošanu iegūta medijos, tad 
bieži vien attieksme pret to ir negatīva, jo medijos lielākoties esot sastopami neveiksmju 
stāsti. 

„Daļa saka, ka nav efektīvi, neko tas nedos, 

pēc kāda laikā sāk pelēt un tā… 

Kaut kur internetā salasījušies.” 

Respondents no Zemgales 

Respondenti stāsta, ka nevarot saprast, vai ir runa par kaut kādiem maziem ēkas apkopšanas 
darbiem, ārsienu siltināšanu, visaptverošu atjaunošanu vai vēl ko citu. Ēkās, kuras pētījuma 
laikā vēl nebija atjaunotas vai pieteikušās šim procesam, valda liela neskaidrība, jo apkārt 
redzamie piemēri ar citu ēku atjaunošanām piedāvā ļoti daudz dažādu variantu par to, kas 
tieši ir atjaunošana. Pat mājās, kurās ir veikta atjaunošana, iedzīvotāji ne vienmēr ir droši, ka 
to, kas mājā paveikts var saukt par atjaunošanu. Tātad iedzīvotāji uzskata, ka ir pietiekami 
informēti par vispārīgo nepieciešamību ēku atjaunot, taču atzīstas neizpratnē par to, ko tieši 
tas nozīmē. 

5.2.2. Atjaunošanas iemesli – iedzīvotāju perspektīva 

Iedzīvotāji min dažādus iemeslus (līdztekus izpratnei par mājas stāvokli), kāpēc sākuši 
nopietni domāt un beigās piekrituši atjaunošanai. Visbiežāk min pieejamo līdzfinansējumu 
(gan Eiropas Savienības, gan pašvaldību), citu pozitīvo pieredzi, rūpes par apkārtni un citus. 

Viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc iedzīvotāji atjaunošanu uzskata par iespējamu (un 
kāpēc tā, pēc iedzīvotāju domām, notikusi atjaunotajās ēkās) ir pieejamais līdzfinansējums. 
Gan iedzīvotāji, gan māju vecākie min, ka liels bonuss ir līdzfinansējuma piesaiste. Nozīme ir 
arī tā apjomam, piemēram, tiek minēts, ka 25% līdzfinansējums tiek uzskatīts par 
nepietiekamu, un tad iedzīvotāji atjaunošanu neatbalstīs. Iedzīvotāji ir informēti par Eiropas 
Savienības struktūrfondu piedāvāto līdzfinansējumu un to uzskata par galveno iemeslu 
atjaunošanai. Augstu novērtē arī pašvaldību piedāvātos līdzfinansējumus, piemēram, 
atjaunošanas sagatavošanās darbu veikšana (enerogaudits, tehniskais apsekojums un 
tamlīdzīgi). Pāris pašvaldības piedāvā ievērojami lielākus līdzfinansējumus, taču tos izmanto 
salīdzinoši mazāk. Tātad iedzīvotāji uzskata, ka galvenais atjaunošanas priekšnoteikums un 
pamudinātājs ir pieejamais Eiropas Savienības (un dažviet pašvaldības) līdzfinansējums. 

Citu māju pozitīvā pieredze, vēl neatjaunotās mājas iedzīvotājus var likt aizdomāties par 
iniciatīvas uzsākšanu. Piemēram, viena no mājas stūra dzīvokļa iedzīvotājām vēl neatjaunotā 
mājā, cīnoties ar aukstumu un skatoties uz meitas pieredzi, esot uzsākusi sarunas ar citiem 
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mājas iedzīvotājiem par iespējamo atjaunošanu. Atjaunoto māju iedzīvotāji stāsta, ka citu 
māju piemērs, it īpaši, ja tās ir tuvu kaimiņos, bieži vien kalpojis kā ilustrācija tam, ko 
iespējams paveikt māju atjaunojot. Tātad jau atjaunotās mājas var motivēt citu māju 
iedzīvotājus uzsākt savas mājas atjaunošanu. 

Parādās tendence, ka tieši māju vecākie, atšķirība no citiem iedzīvotājiem, runājot par 
atjaunošanas iniciatīvu, bieži piemin rūpes par apkārtējo vidi arī klimata pārmaiņu kontekstā. 

„Ja mēs neko nezaudējam un nevinnējam. 

Vismaz cilvēkiem labāk būs!” 

Respondents no Zemgales 

Tas gan nenozīmē, ka nav plašāka skatījuma uz atjaunošanu arī iedzīvotāju vidū – vairākkārt 
iedzīvotāju vidū parādās viedoklis, ka pēc viņu mājas atjaunošanas ieguvumi būšot arī 
līdzcilvēkiem, kaimiņiem un pilsētai. Tātad plašāks labums no atjaunošanas, nav saistīts tikai 
ar konkrētās mājas ieguvumiem, bet var tikt saskatīts arī kā ieguvums vietējā (kvartāla, 
pilsētas) līmenī. Bet atjaunošanas ieguvums lielākoties netiek saredzēts klimata pārmaiņu 
ziņā. 

5.2.3. Mājas vecākā loma 

Vairumā gadījumu atjaunošanas iniciators ir esošais mājas vecākais vai iedzīvotājs, kurš tiek 
ievēlēts par mājas vecāko pēc idejas par atjaunošanu izteikšanas. Māju vecākie ir ne vien 
iekšējie līderi savā ēkā, bet gandrīz visos gadījumos arī viņu profesija ikdienā saistīta ar līdera 
prasmēm – tie ir cilvēki, kas ir pārdošanas speciālisti, personības kouči, bijušie armijas 
virsnieki un tamlīdzīgi. Vairākkārt iedzīvotāji min, ka mājas vecākais amatam pieteicies 
brīvprātīgi un līdz šim mājas vecākā viņiem nemaz neesot bijis. Pilsētās, kur mājas vecākā 
amats nav izplatīts, atjaunošanas notiek relatīvi retāk nekā citās pilsētās. Turklāt mājās, kuras 
tiek atjaunotas šajās pilsētās, kāds pirms atjaunošanas ir uzņēmies mājas vecākā 
pienākumus. Tātad mājas vecākais bieži ir brīvprātīga pozīcija, kur tiek ievēlēts iedzīvotājs ar 
augstu pašmotivāciju un atbilstošām prasmēm, kurš arī parasti ir galvenais atjaunošanas 
iniciators. 

Lai gan lielākoties mājas vecākais savus pienākumus veic viens, nereti mājas vecākajam ir 
pieejams vismaz vēl viens iedzīvotājs (parasti – dzīvesbiedrs, draugs) vai dažkārt pat 
iedzīvotāju komanda, kas mājas vecāko atbalsta un uzņemas daļu atbildības. Dažkārt, 
nodibinot mājas biedrību un ievēlot valdi, mājas vecākā un tā biedru formālais statuss tiek 
mainīts uz mājas vecāko kā valdes priekšsēdētāju un citiem aktīvajiem iedzīvotājiem, kā 
valdes locekļiem. Mājas vecākais un valdes priekšsēdētājs (tāpat kā aktīvie iedzīvotāji un 
valdes locekļi), intervijās tiek lietoti kā sinonīmi, nenorādot uz atšķirībām pienākumos, 
funkcijās un neformālajā statusā. Tātad mājas vecākais lielākoties darbojas viens, taču 
dažkārt viņam palīdz arī pāris citi mājas iedzīvotāji. 

Viens no mājas vecākā galvenajiem pienākumiem ir iedzīvotāju informēšana. Lēmuma par 
atjaunošanu pieņemšanā daudz būtiskāku lomu spēlē nevis vispārīgā informētība (mediji 
u.tml.) par to, ka “atjaunot vispār vajag”, bet gan informācija par nepieciešamību atjaunot 
tieši savu māju un to, kā tas notiks. Šo informāciju lielākoties nodrošina māju vecākie, kuri 
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uzrunā katru iedzīvotāju un izskaidro gan individuālo, gan kopīgo nepieciešamību ēku 
atjaunot. Atjaunoto māju vecākie stāsta, ka tas bijis apjomīgs, laikietilpīgs process – katram 
iedzīvotājam izstāstīt, kas tieši ar māju nav kārtībā un, kā to iespējams risināt. 

Mājas vecākais ir tas, no kura iedzīvotāji informāciju sagaida visvairāk, kā arī lielākoties 
uzticas mājas vecākā teiktajam. Ja mājas vecākais nepiedāvā iedzīvotājiem pilnīgu, sīku 
informāciju jau plānošanas periodā, tad novērojama negatīva attieksme pret atjaunošanu no 
iedzīvotāju puses. Piemēram, kāds mājas vecākais iedzīvotājiem nenodrošināja pieeju 
atjaunošanas līgumam – iedzīvotāji to interpretēja kā informācijas slēpšanu, pat iespējamu 
krāpšanos. Mājas vecākais savu rīcību skaidroja kā tādu, kas notikusi iedzīvotāju vai procesa 
labā – lai viņiem nav pārāk daudz mulsinošas un dažādi interpretējamas informācijas, ar ko 
kavēt procesu. Kaut gan atjaunošanas process jau labu laiku beidzies, neuzticības sajūta ir 
saglabājusies. 

Vairums māju vecāko informāciju iedzīvotājiem sniedz regulārās sapulcēs. Tās tiek 
organizētas gan tad, kad jāpieņem lēmumi, gan tad, kad jāinformē iedzīvotāji par procesa 
gaitu – notiekošo un sagaidāmo. Bieži vien mājas vecākais īsteno divas visizplatītākās 
stratēģijas – gan organizē sapulces, gan cenšas pārliecināt iedzīvotājus individuāli. Individuāli 
iedzīvotāji tiek informēti par tieši viņiem aktuālajiem potenciālajiem atjaunošanas 
ieguvumiem. Tas parasti tiek darīts posmā pirms balsošanas par atjaunošanas. Vairāki mājas 
vecākie saziņai ar iedzīvotājiem izmanto arī e-pastu, bet tas neesot iespējams ar visiem 
iedzīvotājiem. 

Mājās, kurās mājas vecākā nav (tā mēdz būt tikai neatjaunotās mājās), šo funkciju daļēji pilda 
apsaimniekošanas uzņēmums. Tomēr tā kā apsaimniekošanas uzņēmumi komunikācijai ar 
iedzīvotājiem visbiežāk izmanto aptaujas un netiekas ar viņiem dzīvē, tad lēmumi tiek 
pieņemti balstoties uz ievāktajiem datiem. Sarežģītu un svarīgu lēmumu gadījumos 
(piemēram, lēmums par atjaunošanu) šo pieeju iedzīvotāji raksturo kā neveiksmīgu. 

Kaut gan mājas apsaimniekošana pilnībā var tikt uzticēta un nodota apsaimniekošanas 
uzņēmuma, ēkās ar aktīvu mājas vecāko tiek sekots līdzi apsaimniekošanas uzņēmuma 
izmaksām, pieprasītas tāmes, dažkārt prasot izmaksu skaidrojumus. Respondenti stāsta, ka 
bieži vien pakalpojumu cenas ir neatbilstošas darbam, rēķinos redzami nedarīti darbi un/vai 
parādi. Maksa par apsaimniekošanas pakalpojumiem var ļoti atšķirties atkarībā no 
pakalpojuma sniedzēja, tāpat atšķiras pakalpojumu kvalitāte. Kāds respondents min, ka 
attiecības ar apsaimniekošanas uzņēmumu atgādina tirgu un ir jākaulējas, lai samazinātu 
cenu un paplašinātu pakalpojumu klāstu. Nereti sīkus mājas apsaimniekošanas darbus 
(piemēram, spuldžu nomaiņu) mājas vecākais vai iedzīvotāji veic paši, zinot, ka tas ir lētāk un 
vienkāršāk. Daļā ēku rūpes par māju tiek īstenotas bez apsaimniekošanas uzņēmuma, tā 
vietā nolīgstot atsevišķus nepieciešamo pakalpojumu sniedzējus. Piemēram, bieži darbā ņem 
apkopēju un/vai sētnieku; nepieciešamības gadījumā – elektriķi un citus meistarus. Tas ļauj 
nodrošināt, ka izmaksas atbilst saņemtajam pakalpojumam. Mēdz būt tā, ka pirms 
atjaunošanas māju vecākie darbojas ar apsaimniekošanas uzņēmuma vai cita pakalpojumu 
sniedzēja atbalstu, kurš informē viņus un tad māju vecākie savukārt pārējos ēkas 
iedzīvotājus. Tātad aktīvie māju vecākie uzrauga apsaimniekošanas uzņēmuma darbu 
kvalitāti un izmaksas, dažkārt darbus paveicot paši, lai nenāktos pārmaksāt vai izvēloties 
nolīgt neatkarīgus pakalpojumu sniedzējus. 
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5.2.4. Pašvaldības un valsts loma 

Pašvaldības pārvalde var ļoti ietekmēt cilvēku attieksmi par atjaunošanas nepieciešamību vai 
ēku stāvokli. Vietām respondenti min, ka netiek organizētas sapulces vai semināri māju 
vecākajiem, tāpat cilvēki netiekot informēti par Eiropas Savienības līdzfinansējuma iespējām. 
Šādās pašvaldībās māju vecākie min, ka trūkst resursu un zināšanu atjaunošanas projekta 
izstrādei un līdzfinansējuma piesaistei, kā arī grūti pārliecināt iedzīvotājus, jo nav atbilžu uz 
viņu jautājumiem. Turklāt viņi stāsta, ka citas pašvaldības ir daudz pretimnākošākas un 
aktīvākas, kas vēl vairāk liekot apzināties savas pašvaldības pasīvumu. Vairākkārt dažādos 
reģionos kā šķērslis atjaunošanai tiek minēta pašvaldības rīcība savās nevis iedzīvotāju 
interesēs. 

„Mums bija situācija, kad pārņēma jaunais mājas vecākais, 

gribēja apskatīties bilanci par gadu,kaut kur kaut kādi 6 000 parādās, 

ka taisīts ir kāpņu telpas remonts, bet kāpņu telpas kādas ir, 

tādas ir, izrādās, kad sāka rakņāties, ka vienam kungam 

no namu pārvaldes ir uztaisīts dzīvokļa remonts.” 

Respondents no Zemgales 

Iedzīvotāji min gadījumus, kad pašvaldība liedz galvojumu (laikā, kad to vēl varēja darīt) vai 
citādi kavē atjaunošanu, tā nodrošinot peļņu sev vai uzņēmumiem (piemēram, 
apsaimniekošanas un siltuma apgādes uzņēmumiem), kuri pieder pašvaldībai vai tai tuvu 
stāvošiem indivīdiem. 

Pozitīvas atsauksmes ir par pašvaldības un LIAA rīkotajiem semināriem, kuros informē par 
ēkas pārvaldīšanu, atjaunošanu un iespējām piesaistīt finansējumu. Māju vecākie novērtē 
gan sniegto informāciju kopumā, gan konkrēti dažādos LIAA sniegtos piemērus par 
atjaunošanas pieredzēm citur. Bieži vien šie LIAA un pašvaldību organizētie pasākumi ir 
pirmā vieta, kur māju vecākie sastapušies ar informāciju par atjaunošanu. Vienīgā kritika ir 
par to, ka semināri mēdzot notikt darba dienās un darba laikā, tāpēc tie māju vecākie, kas 
nav pensionāri vai nestrādājoši, bieži vien nevar piedalīties vispār vai tik, cik uzskata, ka būtu 
nepieciešams. Kopumā tiek novērtēts institūciju atbalsts, informācija un praktiskie piemēri, 
ko tās sniedz par atjaunošanas procesu. 

Vairums respondentu apgalvo, ka ir noraizējušies par klimata pārmaiņām, kas radušās 
globālās sasilšanas rezultātā, bet paskaidro, ka to novēršana ir valdības, Eiropas Savienības 
vai “lielo valstu” ziņā. Daļa respondentu atzīmē, ka pat valsts mērogā Latvija neatstājot 
negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, jo esot ļoti maza valsts un tāpēc šis nav jautājumus, kam 
jāpievērš uzmanība. Individuālā līmenī vairums respondentu min, ka viņu pašu rīcības 
ietekme uz vidi ir niecīga un kopējai situācijai nekaitē. Savukārt energoefektīvas un citas 
dabai-draudzīgas darbības tiek īstenotas tad, ja rezultātā var ietaupīt naudu. Tātad kaut gan 
respondenti uzskata, ka klimata pārmaiņu jautājums ir svarīgs, viņi neuzskata, ka ir spējīgi to 
kaut kā ietekmēt un energoefektīvas prakses īsteno naudas taupīšanas nolūkos. 
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5.3. Atjaunošanas īstenošana 

Kad atjaunošana ir izplānota (saplānoti veicamie darbi, iesniegti projekts) ēka nonāk 
nākamajā stadijā atjaunošanas procesā – īstenošanā. Šajā posmā iedzīvotāji saskaras ar 
celtniecības procesiem un bankas nosacījumiem. Parādīta gan pozitīvā, gan negatīvā 
pieredze. 

5.3.1. Kas ir atjaunošana? 

Iedzīvotāji par atjaunošanu sauc dažādas lietas – gan tikai siltināšanu un logu nomaiņu, gan 
visaptverošu atjaunošanu. Tie iedzīvotāji, kuru mājā tiešām īstenota visaptveroša 
atjaunošana, to bieži vien zina un uzsver, ka veikta virkne nopietnu remontdarbu. 

Intervētājs: „Cilvēki bija pretimnākoši?” 

Respondents: „Jā, bet tikai tajā brīdī, kad Tu viņiem izskaidro, 

ko nozīmē renovācija [atjaunošana], jo lielākā daļa cilvēku 

tā arī domāja, ka tā vienkārši ir fasādes nosiltināšana.” 

Respondents no Vidzemes 

5.3.2. Mājas vecākais 

Liela daļa mājas vecāko atjaunošanas laikā uzņemas neoficiāla būvuzrauga lomu, jo ātri vien 
saprot, ka darbinieki nav kvalificēti, reālais būvuzraugs praktiski nav uz vietas un/vai strādā 
pavirši. 

„Atnācu apskatīt un redzu, ka margas nav nokrāsotas. 

Meitenēm jautāju, kādēļ tas nav izdarīts, viņas atbild, 

ka neviens neesot licis un tas arī nav iekļauts projektā. Es teicu 

pagaidiet, kāpņu telpas remonts ir iekļauts projektā 

un Jūs gribat pateikt, ka šis neietilpst remontā?” 

Respondents no Vidzemes 

Tādējādi mājas vecākajam ēkas atjaunošana kļūstot par pilna laika darbu, jo nodrošināt to, ka 
apsolītie darbi tiek izdarīti, turklāt tas paveikts kvalitatīvi, varot tikai tad, ja stāvot 
celtniekiem blakus. 

Iedzīvotāju uzticību notiekošajam atjaunošanas laikā rada informācijas pieejamība 
atjaunošanas laikā. Viens respondents min, ka atjaunošanas laikā nespēja ietekmēt 
informācijas plūsmu – nesaņēma atbildes uz saviem jautājumiem, tāpat nebija pieejami nedz 
līgumi, nedz tāmes un mājas vecākais viņas viedokli vērā neņēma, un esošās bažas 
neatspēkoja. Dažkārt atskaitēs neesot bijis iespējams atrast precīzu informāciju par 
atjaunošanas procesu un padarītajiem darbiem. 
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5.3.3. Celtniecības uzņēmumi 

Nekvalificēti darbinieki ir visbiežākā problēma atjaunošanas darbu laikā. Vairākkārt 
iedzīvotāji min, ka celtniecības firma nolīgstot apakšuzņēmējus, kura nodarbina cilvēkus bez 
kvalifikācijas celtniecībā. Dažkārt tāpēc, ka apakšuzņēmēji nevar atrast celtniekus, citreiz 
apakšuzņēmējiem nav samaksāts un tie atsakās turpināt darbus, atjaunošanas process 
būtiski ieilgst. 

Tāpat intervijās un diskusijās tiek minēta nekvalitatīvu būvmateriālu izmantošana. Dažkārt to 
atklāj mājas vecākais, uzraugot celtniecību, citreiz to pamana iedzīvotāji. 

„Vistrakāk mums bija ar firmu, kura lika skārdu 

uz palodzēm un jumta, vienā brīdī, kad viņi 

remontēja tieši mūsu balkonu, es vienkārši eksplodēju, 

jo to darba kvalitāti vienkārši nevarēja izturēt” 

Respondents no Zemgales 

Dažkārt sastopamas situācijas, kad celtniecības firmas sāk strādāt, saņem atalgojumu un tad 
pazūd, darbus nepabeiguši. Piemēram, kādā atjaunotajā mājā celtniecības uzņēmums, 
darbus nepabeidzot, pazudis uzreiz pēc naudas saņemšanas. Rezultātā iedzīvotāji bijuši 
spiesti ņemt kredītu atkārtoti. Šiem iedzīvotājiem atjaunošana palikusi atmiņā kā sarežģīts un 
smagnējs pārdzīvojums. 

„Mums tā firma pazuda. It kā bankrotēja. 

No Jelgavas [cita firma] mums pabeidza. 

Vispār tas process bija ļoti, ļoti smags.” 

Respondents no Zemgales 

Bieži vien šādos gadījumos pēcāk nav neviena atbildīgā, jo firmas vai nu nav atrodamas, vai ir 
bankrotējušas un īpašnieki jau izveidojuši jaunus uzņēmumus. Iedzīvotāji min, ka lielus 
pārdzīvojumus sagādā arī tas, ka šādās situācijās LIAA pieprasa atbildību no iedzīvotājiem. 
Kādā mājā iedzīvotāji bija apkrāpti vairākas reizes, bet, lai neciestu no LIAA sankcijām, 
pētījuma veikšanas laikā centās celtniecības darbus pabeigt saviem spēkiem. 

5.3.4. Celtniecības process 

Atjaunošanas darbu laikā iedzīvotāji sastopas ar neērtībām, bet visi tās raksturo kā nelielas. 
Dažkārt mājas iedzīvotāji kā traucēkli min mājas apkārtnes piesārņošanu ar celtniecības 
atkritumiem. Savukārt gadījumos, kad celtniecības firmas darbojušās tīrīgi, iedzīvotāji to 
atceras un vērtē pozitīvi. 

Dažkārt ar problēmām saskaras iedzīvotāji, kuri savos dzīvokļos jau ir veikuši remontdarbus. 
Piemēram, stāvvadu maiņas gadījumā dažos dzīvokļos celtnieku iejaukšanās ir lielāka nekā 
citos, jo stāvvadu pieejas šahta, remontējot vannasistabu, var būt aizflīzēta vai citādi 
aiztaisīta. Lai gan bojājumi pēcāk tiek novērsti, process var sagādāt neērtības. Tāpat arī 
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dažkārt dzīvoklim logi mainīti salīdzinoši nesen, bet tā kā vairs neesot bijuši atbilstoši 
būvnormatīvu prasībām vai esot bijuši slikti ielikti, tad arī tos bijis jāmaina. Iedzīvotāji par to 
ir neapmierināti, jo uzskata, ka spiesti tērēt lieku naudu, atkārtoti mainot logus, kuri pēc viņu 
domām vēl bija labi. 

5.3.5. Īstenotie pasākumi 

Pētījumā aptaujātas 19 atjaunotas ēkas. Ēkas pārstāvjiem (pārsvarā gadījumu mājas 
vecākajiem) uzdoti jautājumi par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem un mājas 
saglabāšanas pasākumiem. Pasākumu kopums, par kuriem jautāts pārstāvjiem, ietver gan 
zināmus pasākumus, kā ārsienu siltināšana, logu nomaiņa, jumta remonts, un arī mazāk 
zināmus pasākumus, kā enerģijas monitoringa sistēmas izveidošana, atjaunojamo 
energoresursu izmantošana un pilnīga radiatoru nomaiņa. 

 
5.2. attēls – Energoefektivitātes pasākumi, kuri veikti aptaujātajās ēkās 
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Visbiežāk atjaunotajās mājās veiktie pasākumi ir ārsienu siltināšana un logu nomaiņa (visās 
aplūkotajās mājās) (skatīt 5.2. attēlu). Kā nākošais visbiežāk veiktais pasākums ir bēniņu 
pārseguma/jumta siltināšana (95% no pētījumā aplūkotajām mājām). Šie ir vieni no visplašāk 
izplatītajiem energoefektivitātes pasākumiem, kurus veic mājas. Salīdzinot šos datus ar 
neatjaunoto ēku datiem, var teikt, daļa logu ēkai jau nomainīti pirms atjaunošanas, bet ir 
gadījumi, kad šie logi var neatbilst esošajiem standartiem, tie var tikt nomainīti vēlreiz 
atjaunošanas laikā. Līdz ar to var secināt, ka atjaunošanas laikā ir mainīti ēku logi, gan vecie 
koka logi pret jauniem plastmasas logiem, gan pirms laika ieliktie plastmasas logi pret 
jauniem, vēl energoefektīvākiem plastmasas logiem. Pirms atjaunošanas ir ēkas, kuras 
nosiltinājušas tikai gala sienas, tomēr, salīdzinot šos datus ar atjaunoto ēku datiem, var 
redzēt, ka atjaunošanas laikā ir nosiltinātas visas ārsienas, tādā veidā samazinot siltuma 
zudumus no ēkas. Ir mājas, kuras nosiltinājušas bēniņus pirms atjaunošanas, tomēr lielākā 
daļa māju šo pasākumu veic tieši atjaunošanas laikā. Līdz ar to var secināt, ka visi trīs 
pasākumi ir veikti tieši atjaunošanas laikā. 

Nevienā no aptaujātajām mājām nav izmantoti atjaunojamie energoresursi, un tikai 5% no 
aptaujātajām mājām ir uzstādīta enerģijas monitoringa sistēma. Vairāk jeb 32% no 
aptaujātajām mājām ir veikta pilnīga radiatoru nomaiņa. Šo pasākumu zemo ieviešanu 
varētu skaidrot ar to, ka iedzīvotāji atjaunošanu veic, lai uzlabotu mājas esošo stāvokli nevis 
lai samazinātu ēkas radīto ietekmi uz vidi. Šis skaidrojums ir saistīts arī ar iepriekš aprakstīto, 
ka rūpes par vidi nav galvenā motivācija daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Otrs skaidrojums ir, 
ka enerģijas monitoringa sistēma un atjaunojamo energoresursu izmantošana nav bieži 
izplatīts risinājums un tāpēc arī nav ieviests daudzās ēkās. Papildus tam, lai uzstādītu 
atjaunojamos energoresursus, ir nepieciešama vieta, kuras daudzām ēkām nav. To var arī 
skaidrot arī ar to, ka cilvēki, iespējams, neredz šādu sistēmu nepieciešamību. 

 
5.3. attēls – Mājas saglabāšanas pasākumi, kuri veikti aptaujātajās mājās 
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Aplūkojot mājas saglabāšanas pasākumus, kuri ir veikti atjaunotajās mājās, var redzēt, ka 
visbiežāk ieviestie pasākumi ir jumta remonts (84% no aplūkotajām ēkām) un 
balkonu/lodžiju remonts (75% no aplūkotajām ēkām) (skatīt 5.3. attēlu). 

Jumta remonts un balkonu/lodžiju remonts bija arī izplatīti pasākumi pirms mājas 
atjaunošanas, un var secināt, ka daļa no atjaunotajām mājām pirms atjaunošanas jau bija 
veikušas šos pasākumus. Tomēr vairākumā gadījumu abi pasākumi varētu būt veikti tieši 
atjaunošanas laikā, jo pirms atjaunošanas šie pasākumi ir veikti krietni retāk. Vēl jāmin, ka 
balkonu/lodžiju remonts pirms atjaunošanas varētu būt veikts tikai daļēji, bet atjaunošanas 
laikā šis pasākums ir veikts pilnībā. 

Īpaša situācija ir vērojama ar ventilācijas sistēmas apkopi. Atjaunotās mājas norāda, ka 
pasākums ir bijis iekļauts mājas atjaunošanā, taču arī neatjaunotās mājas ir norādījušas, ka ir 
veikts šāds pasākums. Daļa no atjaunotajām mājām norāda, ka ventilācijas sistēmas apkope 
ir notikusi arī pēc atjaunošanas, viena pat norādījusi, ka ventilācijas sistēmas apkope notiek 
katru gadu. No tā var secināt, kā ventilācijas sistēmas apkope notikusi vairāk nekā vienu reizi, 
tomēr šāda situācija nav visās mājās (atjaunotajās un neatjaunotajās). 

Mājas ieejas mezgla remonts ir vēl viens no bieži veiktajiem pasākumiem atjaunotajās mājās, 
un, salīdzinot šo rezultātu ar neatjaunotajām mājām, vairākumā gadījumu ieviests tieši 
atjaunošanas laikā. Tomēr sastopams arī gadījums, kad šis pasākums ir ieviests pēc ēkas 
atjaunošanas, un šāda situācija varētu būt vērojama arī citās mājās. Tas norāda, ka arī pēc 
atjaunošanas, iedzīvotāji turpina uzlabot savu māju, ieviešot nelielus papildus pasākumus. 

Visretāk veiktie pasākumi ir lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana (21% no 
aplūkotajām mājām) un jaunas kanalizācijas sistēmas izveidošana vai esošās kanalizācijas 
sistēmas sakārtošana (32% no aplūkotajām mājām). Šie abi pasākumi ir visretāk veiktie 
pasākumi arī pirms atjaunošanas. Līdz ar to var secināt, ka mājas šos pasākumus neievieš 
atjaunošanas laikā vai arī ievieš tos ļoti reti. Iemesls varētu būt tāds, ka šis sistēmas parasti 
strādā apmierinoši un nav nepieciešams viņas iekļaut atjaunošanas projektā. Vēl viens 
iemesls varēt būt naudas taupīšana, līdz ar to projekta laikā veicot tikai pašus 
nepieciešamākos un būtiskākos pasākumus. 

5.3.6. Komercbanku nosacījumi 

Kredītus ēkas atjaunošanai izsniegušas trīs Latvijā zināmas bankas – AS „SEB Banka”, AS 
„Swedbank” un AS „DNB Banka”. Ir arī gadījumi, kad ēkas iedzīvotāji vai arī ēkas 
apsaimniekotāji paši finansējuši atjaunošanas projektu. No 17 aptaujātajām ēkām5, šāds solis 
ir izdarīts 29% jeb 5 ēku gadījumā. Tomēr visos gadījumos šīs 5 ēkas ir bijušas ar apkurināmo 
platību mazāku par 800 m2 6. Tas varētu liecināt par to, ka ēkas, kurām ir lielāka apkurināmā 
platība, iedzīvotāji nevar nodrošināt finansējumu pašu spēkiem, un ir nepieciešams izmantot 
citus finanšu līdzekļus. Vēl pastāv iespēja, ka bankas bieži atsakās no mazu ēku atjaunošanas 
projektu finansēšanas, jo to uzskata par lielu risku vai neizdevīgu. No atlikušajām ēkām, 
kuras ņēma bankas kredītu, 8 ēkām (67% no ēkām, kuras ņēma kredītu) bija 
apsaimniekošanas uzņēmuma galvojums jeb nodrošinājums kredītam. Apsaimniekošanas 
uzņēmums uzskatīts par stabilu un uzticamu klientu, un līdz ar to apsaimniekotājs var 
saņemt aizdevumu atjaunošanai ar zemāku procentu likmi. Kā arī ar apsaimniekošanas 

                                                
5
 Divām aptaujātajām ēkām nav pieejama informācija par banku līgumiem. 

6
 Ir arī gadījums, kurā ēka ar platību mazāku par 800m

2
 izmantoja bankas kredītu. 
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uzņēmuma palīdzību var samazināties neizdevīgie nosacījumi ēkas iedzīvotājiem, piemēram, 
sods par to, ka aizdevums ir apmaksāts pirms termiņa. 

Saistībā ar īpašnieku skaitu, kuriem bija jāpieņem pozitīvs lēmums par ēkas atjaunošanu vai 
apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu kredītsaistību dzēšanai, ir vērojamas divas 
situācijas. 75% gadījumu šim īpašnieku skaitam ir jābūt vienādam vai lielākam par 70% no 
ēkas dzīvokļu īpašnieku kopējā skaita. Tomēr trīs gadījumos šis prasītais īpašnieku skaits ir 
mazāks (no 50% + 1 balss līdz 55%). Lielāko daļu gadījumu var skaidrot ar to, ka bankas vēlas 
nodrošināties pret nemaksāšanas risku, līdz ar to likumdošanā noteiktā skaita vietā (50% + 1 
balss) nosaka augstākas vērtības. Bankas vai apsaimniekošanas uzņēmums var noteikt arī 
maksājuma disciplīnu, kādai jābūt ēkas iedzīvotājiem. Divos no aplūkotajiem gadījumiem ir 
noteikts, ka parāds par komunālajiem pasākumiem nevar pārsniegt noteiktu līmeni (no 12 
līdz 15%). Citos gadījumos (6 ēkām) noteikts, ka maksājuma disciplīnai jābūt 85%. Ar šīs 
prasības palīdzību gan apsaimniekošanas uzņēmums, gan banka nodrošina to, ka izsniegtais 
kredīts tiks atmaksāts un kredītu saņem tikai tādas mājas, kuras var atļauties uzņemties 
kredītsaistības. Vēl viens bankas nosacījums var būt avanss, ar kura palīdzību nodrošināts, ka 
banka atgūs līdzekļus nemaksāšanas gadījumā. Tomēr tas ir noteikts tikai 25% no 
aptaujātajām mājām. Divos no trīs gadījumiem tas ir tām mājām, kurām nav bijusi 
apsaimniekošanas uzņēmuma garantija. Līdz ar to banka nodrošina papildus aizsardzību 
izsniegtajam aizdevumam. 

 
5.4. attēls – Aizdevuma pievienotās likmes svārstības laikā7 

Pārsvarā jeb 91% gadījumu8 aizdevumam ir mainīgā procentu likme. Bāzes likme parasti ir 
RIGIBOR likme ar termiņu 12 mēneši vai EURIBOR likme ar termiņu no 3 līdz 6 mēnešiem. 
Savukārt pievienotā likme svārstās no 1,5 līdz 5,6% (skatīt 5.4. attēlu). Vienai no pirmajām 
atjaunotajām mājām Latvijā un pirmajai atjaunotajai ēkai no visām pētījumā aptaujātajām 

                                                
7
 Ir nepieciešams pieminēt, ka pētījums atspoguļo vispārīgo situāciju un to nevar izmantot kā pilnvērtīgu 

situācijas atspoguļojumu. 

8
 Viens no aptaujāto māju pārstāvjiem nevēlējas atklāt kredīta likmes lielumu. 
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ēkām pievienotā likme ir augsta – 5,6%. Tomēr patiecoties plašākam atjaunošanas projektu 
pieprasījumam kredīta pievienotās vērtības likme pamazām krītas, līdz tā sasniedz 1,5 līdz 
2,7%. Tomēr pēdējos gados kredītprocenta likmes palēnām kāpj. Šo situāciju var skaidrot ar 
to, ka šajā laika momentā nebija skaidrības par nākošo Eiropas Savienības struktūrfonda 
līdzekļu izmantošanas nosacījumiem un iespējamo laiku, kad šos līdzekļus būs iespējams 
izmantot. Līdz ar to, rodas lielāks risks, un bankas paaugstina šo likmi. Ir nepieciešams 
pieminēt, ka pētījums atspoguļo vispārīgo situāciju, un to nevar izmantot kā pilnvērtīgu 
situācijas atspoguļojumu. 

Bankas līgumos paredz arī līgumsodus. Viens no tiem ir par maksājumu termiņu kavējumu, 
bet otrs ir saistīts ar aizdevuma apmaksāšanu pirms termiņa. 42% no aplūkotajām ēkām ir 
noteikts līgumsods par maksājuma termiņa kavējumu. Šis līgumsods ir robežās no 5 līdz 36% 
no nokavētā maksājuma vai aizdevuma summas. Savukārt, 33% gadījumu ir nosacījumi, ja 
aizdevumu atmaksā pirms termiņa. Šajos gadījumos tie ir no 0,5 līdz 2% no pirms termiņa 
samaksātās summas, bet vienā no aplūkotajiem gadījumiem, tie ir 2%, ja summa atmaksāta 
no citas bankas aizdevuma. Abi šie punkti parāda, ka bankai noteikts termiņš, kad ir 
jāiemaksā tās aizdevums. Tomēr, tas ne vienmēr ir izdevīgi ēkas iedzīvotājam. 

5.4. Dzīve atjaunotā mājā 

Visbeidzot pēc atjaunošanas ieviešanas iedzīvotāji dzīvo savā atjaunotajā mājā. Tālāk 
aprakstīti ieguvumi un trūkumi, kurus iedzīvotāji pamana, dzīvojot atjaunotā mājā. Šajā 
apakšnodaļā uzsvars ir likts arī uz iedzīvotāju paradumiem, kā viņi pielāgojas 
energoefektīvākai dzīvei, un kādi ir sasniegtie siltumenerģijas ietaupījumi. 

5.4.1. Ieguvumi 

Liela daļa respondentu kopumā ir apmierināti ar atjaunošanas rezultātu. Respondenti stāsta, 
ka lielākie atjaunošanas ieguvumi ir siltāka māja un samazinātas izmaksas. Tāpat pie 
ieguvumiem bieži tiek minēta uzlabota ventilācijas sistēma, kā arī mājas estētiskā stāvokļa un 
sociālās vides uzlabošanās. 

Mājas kopiena 

Daļa iedzīvotāju kā ieguvumu pozicionē arī to, ka vairāk novērojamas kopīgas rūpes par 
māju. Bieži vien tieši atjaunošanas projekts saved cilvēkus kopā un liek vairāk domāt par 
māju kā kopīgu atbildību. Atjaunotajās ēkās liela respondentu daļa, runājot par māju, savā 
stāstījumā lieto vārdus – 'mēs', 'mums'. Aktīvie iedzīvotāji arī izrāda iniciatīvu par 
turpmākajiem mājas kopīpašuma uzlabošanas darbiem. 

Siltums 

Siltums kā ieguvums pēc atjaunošanas tiek minēts gan individuāli, gan minot visas mājas un 
kaimiņu ieguvumus. Individuālā līmenī iedzīvotāji atzinīgi novērtē iespēju regulēt radiatorus. 
Pēc atjaunošanas māja bez apkures esot silta pat vēlā rudenī. Tāpat iedzīvotāji piemin, ka 
pavasarī, apkuri atslēdzot, neesot jutuši nekādas neērtības vai aukstumu, kā tas bijis pirms 
atjaunošanas. Par kaimiņiem stāstot, visvairāk tiek minēti ieguvumi, ko izjūt cilvēki dzīvokļos, 
kas pirms atjaunošanas bijuši problemātiski – dzīvokļi mājas pirmajos un augšējos stāvos, kā 
arī dzīvokļi mājas stūros. 
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„Sākumā nosiltināja tikai pagrabam griestus, pirmajam stāvam 

sanāk grīda. Pirms Jaunā gada sāka zvanīt telefons, cilvēki teica paldies, 

ka viņiem līdz šim dzīvoklī nav bijis tik silti, kā tagad ir, bet vēl pat nebija 

fasāde nosiltināta. Pēc tam, kad mēs nosiltinājām sienu un tehnisko 

stāvu mājai, tad arī piektais stāvs sāka teikt, ka viņiem ir siltāk.” 

Respondents no Vidzemes 

Vidus dzīvokļu iedzīvotāji vai nu min, ka siltums izplatās caur sienām un saskata tajā 
individuālu ieguvumu – iespēju neslēgt radiatorus, vai stāsta, ka īpaši neizjūt atšķirības, jo 
esot bijis samērā silts arī iepriekš. Šāds viedoklis īpaši izteikts tad, ja pirms atjaunošanas 
dzīvoklī jau veikti uzlabojumi, piemēram, nomainīti logi. 

Estētika 

Daudziem iedzīvotājiem pirmie iespaidi par māju pēc atjaunošanas ir saistīti ar mājas izskatu. 
Kā ieguvumus respondenti min mājas iekļaušanos apkārtējā vidē, mājas ārējo apdari, krāsu, 
kā arī sakoptus bēniņus, pagrabstāvu un kāpņutelpas. 

„Estētiskā kultūra uzlabojas pilsētā, kad 

mājas tiek tik skaisti atjaunotas [..].” 

Respondents no Latgales 

Tas kalpo par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc iedzīvotāji ar atjaunošanu ir 
apmierināti. Turklāt iedzīvotāji min, ka māja ir kļuvusi ērta piekļuves ziņā – vai nu izveidotas 
pieejas invalīdiem vai ir ērtāka piekļuve ar ratiem vai velosipēdu. 

Dzīvokļa vērtība 

Atbildot uz jautājumu, vai uzskata, ka dzīvokļa vērtība atjaunotās mājās ir lielāka, visi 
respondenti atbild apstiprinoši, ka tā noteikti ir lielāka. Daži respondenti arī paši piemin 
dzīvokļa vērtības pieaugumu kā individuālu ieguvumu. Daļa apgalvo, ka cilvēki esot vairāk 
ieinteresēti pirkt dzīvokļus atjaunotās mājās. Lielākā daļa respondentu uzskata, ka dzīvokļa 
vērtība un citu interese pieaugusi vairāku faktoru dēļ. Galvenokārt tiek minēta uzlabota 
siltumapgādes sistēma un radītā iespēja taupīt, kā arī logu nomaiņa, koplietošanas telpu 
(kāpņutelpu, pagrabu u.c.) sakopšana un uzlabojumi mājas izskatā. 

Maksājumi 

Iespēja ietaupīt ir viens no galvenajiem pozitīvajiem atjaunošanas aspektiem un 
individuālajiem ieguvumiem. Iedzīvotāji ziņo, ka ir apmierināti, ja ietaupījumi ir pamanāmi 
ikmēneša rēķinos. Dažkārt respondenti min, ka sākotnēji esot bijuši pret atjaunošanu, bet 
rezultāts (mājas siltums un ietaupījumi) likuši mainīt attieksmi. Vairumam iedzīvotāju kredīta 
summa tiek pieskaitīta pie ikmēneša maksājumiem. Vairums iedzīvotāju stāsta, ka apkures 
patēriņš samazinājies, bet, tā kā jāmaksā kredīta maksājums, tad finansiālus ietaupījumus 
šobrīd neizjūt. Pozitīvi tiek vērtēta banku sniegtā iespēja kredītu nomaksāt ātrāk – daļa 
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iedzīvotāju to arī izmantojuši, ieguldot ietaupījumus. Tātad mazāki maksājumi ir galvenais 
atjaunošanas ieguvums, kas var mainīt arī negatīvāk noskaņoto iedzīvotāju viedokli par 
atjaunošanu. 

5.4.2. Negatīvie aspekti 

Atjaunošanas pieredze un rezultāti lielā daļā ēku nav tikai pozitīvi. Līdzās ieguvumiem 
pētījuma respondenti runā par defektiem, kas radušies atjaunošanas laikā un nav veiksmīgi 
novērsti. Tāpat tiek minēts nepietiekams atbalsts no valsts un pašvaldības. Lai gan vairumā 
gadījumu fiziski defekti ir visai mājai, tomēr pēc atjaunošanas iedzīvotāji bieži šīs problēmas 
attiecina arī uz sevi individuāli. 

Atbildības sadalījums 

Liela daļa māju vecāko min, ka ir vīlušies valsts un pašvaldības niecīgajā iesaistē atjaunošanas 
procesā. Tiek minēts, ka iedzīvotāju atbildība par atjaunošanu ir nesamērīgi liela, bet valsts 
un pašvaldības - nepietiekama. Atbildības sadalījuma trūkumu bieži izjūt mājās, kur 
atjaunošanas gaitā radušās problēmas un pietrūcis zināšanu par to, kā rīkoties tālāk. 

„Man liekas, ka [par atjaunošanu] vajadzēja valstij 

uzņemties atbildību. [..] Bet īstenībā tas viss ir uz 

vienkāršo cilvēku pleciem. Un es, piemēram, tagad kā 

mājas vecākais un biedrības vadītājs cīnos ar sekām.” 

Respondents no Zemgales 

Celtniecības darbu kvalitāte 

Daudzās mājās respondenti stāsta, ka pēc atjaunošanas sastopami fiziskie defekti – 
piemēram, drūpošas sienas, nekvalitatīvi ielikti logi, smakas un slikta ventilācija, kā arī aizvien 
vēl pastāvošas temperatūras atšķirības starp vidējiem un āra dzīvokļiem. Respondenti 
uzskata, ka lielā mērā defekti ir saistīti ar celtniecības uzņēmumiem, kuri algojuši 
nekvalificētu darbaspēku vai darbā izmantojuši nekvalitatīvus materiālus. Tāpat sliktā darbu 
izpilde tiek skaidrota ar būvuzrauga nolaidību – vairums māju vecāko stāsta, ka būvuzraugs 
darbu laikā reti pārraudzījis notiekošo. 

Ventilācija un mitrums 

Gadījumos, kad ventilācijas sistēma ir ierīkota, vairums respondentu stāsta, ka tā ir lietošanā 
neērta (projekts ne vienmēr ir izplānots tā, lai iedzīvotājiem būtu ērti lietojams) un/vai 
nestrādā pietiekami labi. 

„Līdz tam tur bija speciāls materiāls, ja ir pārāk 

liels mitrums, viņš atver, ja mazāk aizver, ja es vēlos 

ziemas periodā es varu pati atvērt vai aizvērt pēc 

vēlēšanās. Bet tagad iedomājieties, lai es varētu atvērt, 

man pie katra loga jākāpj uz krēsla [..].” 
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Respondents no Latgales 

Kāda vidus dzīvokļa iedzīvotāja min, ka pēc ēkas siltināšanas viņas dzīvoklī esot pārāk karsti 
un trūkstot svaiga gaisa pat tad, kad radiatori ir noslēgti. 

Vairumā gadījumu atjaunošanas gaitā ventilācija nav ierīkota un tas ēkā radot problēmas. 
Respondenti min, ka māja ‘’neelpo’’ un esot jācīnās ar mitrumu, smaku, dažos gadījumos pat 
pelējumu. Daļa respondentu, stāstot par kaimiņu pieredzi, piemin, ka iedzīvotāji never vaļā 
logus, un tāpēc telpas ir nepietiekami vēdinātas. 

5.4.3. Energoefektīvāka dzīve 

Vairākkārt tiek minēts, ka iedzīvotāji uzreiz pēc atjaunošanas nezina, kā dzīvot siltinātā, 
atjaunotā mājā, un turpina dzīvot pēc iepriekšējiem paradumiem. Tāpēc ir gadījumi, kad 
rēķini ir krietni augstāki nekā ticis paredzēts pirms atjaunošanas – šādos gadījumos 
pielāgošanās prasa laiku. Kā izteicās viens no respondentiem: 

“Sākumā [ir grūti]. 

Bet beigās piešaujās” 

Respondents no Zemgales 

Kāds cits iedzīvotājs to nosauc par “iemācīšanos” (respondents no Zemgales), kad paradumi 
tiek mainīti pēc mēģinājumu-kļūdu metodes, kamēr kāds mājas vecākais to raksturo kā 
apmācības procesu, kurš viņam esot jāveic: 

“kamēr noregulē tos cilvēkus” 

Respondents no Kurzemes 

Piemēram, vairākās no apjautātajām mājām ir uzstādīti alokatori, tomēr bieži vien to 
lietošana sagādā problēmas ikdienas dzīvē. Tā kā trūkst informācijas par sistēmas pareizu 
izmantošanu, gadās, ka vienas mājas iedzīvotāju rēķini krasi atšķiras. 

Attieksme pret klimata pārmaiņām pēc atjaunošanas nemainās, jo atjaunošana netiek 
uztverta kā rīks klimata pārmaiņu mazināšanai. Atjaunošanas rezultātā iegūtie enerģijas 
ietaupījumi tiek minēti naudas ietaupījumu kontekstā. Runājot par citu iedzīvotāju 
taupīšanas paradumiem, respondenti bieži piemin pensionārus, kuru finansiālā situācija esot 
grūtāka, tāpēc arī taupīšana tiem raksturīga vairāk. Tātad energoefektīva dzīve lielākoties 
tiek saistīta ar finansiālu izdevīgumu. 

Jā, protams, es arī taupu un es arī ūdeni taupu. 

Arī atgādinu to savam dēlam. Man pašai 

žēl izliet naudu kanalizācijā. 

Respondents no Vidzemes 
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Vairums iedzīvotāju stāsta, ka mēģina taupīt elektrību. Piemēram, pērkot energoefektīvas 
ierīces, neizmantojot konkrētas ierīces (televizoru, radio u.c.) vai raujot ārā elektroierīču 
vadus, lai tie dīkstāvē nepatērētu elektrību. Daļa iedzīvotāju norāda, ka ikdienā elektrības 
patēriņam seko līdzi ar skaitītājiem. Vēl viens veids, kā iedzīvotāji taupa elektroenerģiju, ir 
apgaismojums un ekonomiskās vai LED spuldzes. Tomēr parādās arī viedoklis, ka ar spuldzēm 
varot ieekonomēt vien niecīgu naudas summu. Lielākoties māju koplietošanas telpās tiek 
izmantots apgaismojums, kas darbojas uz sensoriem. Turklāt māju vecākie min, ka laikā, kad 
sensoru nebija, bieži nācies regulāri pārbaudīt, vai koplietošanas telpās (kāpņutelpās un 
pagrabos) nav palicis ieslēgts apgaismojums. Pāreja uz sensoros balstītu apgaismojumu tiek 
vērtēta kā viegli pielietojams risinājums, kas ļauj ietaupīt. Tātad elektrību tiek mēģināts 
taupīt gan individuāli dzīvoklī, gan koplietošanas telpās un taupīšanas stratēģijas ir dažādas. 

Respondenti stāsta par logu maiņu kā efektīvu līdzekli siltuma patēriņa samazināšanai. 
Tomēr vairumā gadījumu tiek izteikta nožēla par neveiksmīgu vai neesošu ventilācijas 
sistēmu. Iedzīvotāji min – tā kā telpas jāvēdina, atverot logus, tas kļūst par šķērsli siltuma 
patēriņa samazināšanai. Daļa respondentu izsaka bažas par to, ka citi iedzīvotāji logus vaļā 
never un rezultātā māja ‘’neelpo’’(kas varot novest pie mitruma uzkrāšanās un pelējuma 
veidošanās), kamēr citi, kas logus ver vaļā regulāri, stāsta, ka apkārtējie tad aizrādot par 
siltuma laišanu ārā. Mājās, kur ventilācijas sistēma ir ierīkota, iedzīvotāji ne vienmēr ir 
pārliecināti par tās efektivitāti un stāsta, ka tāpat telpas vēdinot, verot vaļā logus. Tātad logu 
maiņa tiek vērtēta kā efektīvs siltuma patēriņa samazināšanas veids, taču samazinājumu 
bieži negatīvi ietekmē vai neitralizē neesoša vai slikti funkcionējoša ventilācijas sistēma. 

Komforta izjūta un arī finansiālās iespējas katram ir individuālas, tāpēc iedzīvotāji novērtē 
iespēju vieglāk sekot līdzi aprēķiniem un ietekmēt temperatūru. Daļai iedzīvotāju ir iespēja 
regulēt individuālo siltuma patēriņu ar siltuma maksas sadalītāju jeb alokatoru palīdzību, kas 
arī lielākoties tiek aktīvi izmantota. Atjaunotajās ēkās, kur alokatori nav uzstādīti, viens no 
veidiem, kā izvērtēt siltuma patēriņu, ir salīdzināt savus un mājas kopējos siltuma patēriņa 
rādītājus. Dažos gadījumos taupīšanas stratēģijas rezultējas ar to, ka tie iedzīvotāji, kuri 
izvēlas taupīt un radiatorus neieslēgt (attiecas arī uz tukšajiem dzīvokļiem), saņem mazus 
rēķinus, bet tie, kuri silda – ir spiesti maksāt daudz vairāk, jo pastarpināti tiekot apsildīti arī 
citi mājas dzīvokļi. Neatkarīgi no tā, vai mājā ir alokatori, gala maksājumus lielākoties 
ietekmē arī mājas kopējais patēriņš. 

Taupīšana ne vienmēr ir noteicošais faktors iedzīvotāja temperatūras izvēlē, tikpat svarīga ir 
arī subjektīvā komforta izjūta. Komforta izjūta katram ir atšķirīga. Piemēram, ģimenes ar 
maziem bērniem bieži piemin, ka dzīvoklī uztur augstāku temperatūru nekā kaimiņi, kamēr 
pensionāri biežāk ir tie, kuri neņem vērā personīgo komforta izjūtu vai izvēlas citas siltuma 
stratēģijas, lai ikmēneša maksājumi būtu mazāki. 

Bet es, piemēram, ļoti cītīgi salīdzinu savu individuālo apkures 

rēķinu, ar mājas vidējo, man viņš vienmēr ir lielāks, tātad kāds vispār 

neko nekurina. [..] Paskatieties, vidēji par māju 0,60, man ir 0,931, 

nu es tak nedzīvošu aukstā mājā, bet es neteiktu, ka es te kaut kādā 

vājprātīgā karstumā dzīvoju. Tātad cilvēki aiziet otrā galējībā, 

viņi vispār vairs nekurina, jo kaut ko jau tā siltināšana dod. 

Respondents no Zemgales 
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Kaimiņiem kvadratūra ir mazāka, un viņi no abām pusēm ir it kā 

iespiesti, viņiem ir siltāk. Mums dzīvoklis lielāks, tādēļ sākotnēji 

likām temperatūru gandrīz uz maksimumu, un mums tik un tā bija 

pavēsi. [..] Mums nav stūra dzīvoklis, ja mēs, rupji sakot, maksājam  

50 eiro par apkuri, tad citi maksāja 200 eiro. Tad, kad tika pacelts 

kopējais temperatūras līmenis, šķiet, arī citiem kļuva izdevīgāk. 

Respondents no Latgales 

 

5.4.4. Sasniegtie siltumenerģijas ietaupījumi 

Ir salīdzināts siltumenerģijas patēriņš 18 mājām9. Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš 
pirms atjaunošanas visām aplūkotajām atjaunotajām mājām ir 158 kWh/m2 gadā. Pēc 
atjaunošanas vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš aplūkotajām atjaunotajām mājām ir 
89,2 kWh/m2 gadā. 

 
5.5. attēls – Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš atjaunotajās ēkās 

Tikai 67% no visām aptaujātajām atjaunotajām ēkām sasniedz patēriņu zemāku par 90 
kWh/m2 gadā, kas ir minimālā vērtība esošajā ES struktūrfondu daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes uzlabošanas programmā un tuvu vidējai vērībai (skatīt 5.5. attēlu). 

Atšķirība nav skaidrojama ieviestajos pasākumos, jo nav tāda pasākuma, kurš būtu ieviests 
ēkās ar zemu enerģijas patēriņu, bet nav ieviests pārējās ēkās. Tāpēc atšķirība varētu būt 
skaidrojama ar to, kā šie pasākumi tikuši ieviesti. Piemēram, izolācija nav tik bieza vai arī 
izmantots sliktas kvalitātes materiāls, vai arī darbi nav veikti pietiekami augstā kvalitātē. Cits 

                                                
9
 Par vienu no aptaujātajām mājām nebija iespējams iegūt siltumenerģijas patēriņa datus. 
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izskaidrojums varētu būt iedzīvotāju paradumi, piemēram, nesamazinot siltuma daudzumu 
vai atstājot logus vaļā ilgu laika periodu. Vēl skaidrojums varētu būt nenoregulēta 
siltumapgādes sistēma. Uz visiem šiem skaidrojumiem ir norādīts arī iepriekš. 
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6. Diskusija 

Diskusijas sadaļā apkopoti galvenie pētījuma atklājumi. Šajā sadaļā dažādas atjaunošanas 
procesa stadijas un iesaistītās personas ir īsi aprakstītas no iedzīvotāju skatupunkta. 
Atklājumi ir sasaistīti arī ar literatūrā atrodamo informāciju. 

Diskusijā tēmas ir sakārtotas tā, kā ar tām saskaras iedzīvotājs atjaunošanas procesa laikā. 
Sākumā ir lēmuma pieņemšanas process – lēmuma pieņemšana un kopiena, (pārējie) 
iedzīvotāji, iedzīvotāji un klimata pārmaiņas un mājas vecākie. Pēc tam seko plānošanas 
stadija – plānošana un sagatavošana, un atbalsta mehānismi. Pēc plānošanas iedzīvotāji 
sastopas ar diezgan sarežģītas ieviešanas stadijas procesiem – celtniecības fāze, veiktie 
pasākumi un atjaunošanas finansēšana. Pēdējā stadija ir dzīvošana atjaunotajā ēkā - dzīve 
atjaunotā mājā un sasniegtais siltumenerģijas ietaupījums. 

6.1. Lēmuma pieņemšana un kopiena 

Lai gan kopumā atjaunošana vispārīgi tiek vērtēta kā vajadzīga, māju vecāko stāsti par to, kā 
viņi mēnešiem centušies iedzīvotājus pārliecināt, ļauj spriest, ka darbības līmenī atjaunošana 
netiek uzreiz pieņemta. To var skaidrot ar divu Latvijas kultūras iezīmju kombināciju – izteikta 
orientācija uz ilgtermiņu un jau iepriekš minētā izvairīšanās no nenoteiktības. Ilgtermiņa 
orientāciju raksturo fokuss uz nākotni, neatlaidība, kā arī spēja pielāgoties pārmaiņām. 
Savukārt izvairīšanos no nenoteiktības raksturo vajadzība novērst trauksmi, ko rada 
neskaidras, nedrošas situācijas (The Hofstede centre 2015). Tātad, lai gan atjaunošana, 
pragmatiski domājot, tiek atzīta kā vērtīga, tomēr tā ietver nedrošību un neskaidrību, kas 
lēmuma pieņemšanu iedzīvotājiem padara ļoti sarežģītu, un tāpēc tas var krietni ievilkties. 
Pat tad, kad asākās diskusijas ir garām, gandrīz sasniegta vairākuma piekrišana, un notiek 
virzība uz nākamo lēmumu pieņemšanas posmu (Fisher 1970), kā šķērsli vienotai lēmuma 
pieņemšanai vairāki māju vecākie min vienu “iedzīvotāju - sabotieri”. Sabotiera argumenti 
lielākoties ir emocionāli un, kad tos ilgstoši cenšas atspēkot mājas vecākais vai eksperti, tad 
šis iedzīvotājs parasti izvēlas pretargumentiem neticēt. Turklāt iedzīvotājs ne vien pats 
iestājas pret atjaunošanu, bet arī aktīvi cenšas pārliecināt pārējos mājas iedzīvotājus pret to. 
Tas nereti rada pietiekami daudz šaubu, lai daļa iedzīvotāju “drošības labad” izvēlētos aktīvi 
neparakstīties par atjaunošanu un nogaidītu. Rezultātā tiek kavēts visas mājas lēmuma 
pieņemšanas process. Lēmuma pieņemšanas teorijas paredz, ka lēmuma pieņemšana sākas 
ar kopienas veidošanos (Pijanowski 2009), kas ir viedoklis, kuru popularizē arī Eiropas Vides 
aģentūra saistībā ar kaimiņiem un to energoefektivitātes paradumiem (EVA 2013), taču 
Latvijas atjaunošanas piemērs parāda, ka kopienas veidošanās atjaunošanas gadījumā ir 
drīzāk sekas kopīgai lēmuma pieņemšanai. 

Atjaunošanas process lielākoties sākas nevis ar kopienas veidošanos, bet ar svešinieku 
grupas kopīgu problēmas atpazīšanu un atzīšanu. Atšķirības starp atjaunoto un (pagaidām) 
neatjaunoto ēku iedzīvotājiem drīzāk nebūtu uzskatāmas par “dabīgām” jeb, ka atjaunoto 
ēku iedzīvotāji jau pirms atjaunošanas vieglāk pieņēma kopīgus lēmumus vai ir ar tendenci 
redzēt savas darbības lielākā mēroga vai tamlīdzīgi. Pētījumā netika identificētas objektīvas 
atšķirības starp māju grupām vai kopienām, kas ļautu tās kaut kā pretnostatīt. Atšķirības, kas 
šobrīd vērojamas starp neatjaunoto ēku iedzīvotājiem un atjaunoto ēku iedzīvotājiem, 
precīzāk būtu skaidrot kā atjaunošanas procesa sekas, kur notikusi kopīga mērķu izvirzīšana 
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un kopīga darbošanās, kas novedusi pie salīdzinoši ciešākas grupas vai kopienas izveidošanās. 
Tātad atjaunošanas process kalpo kā mācību pieredze iedzīvotājiem, kurā tie apgūst, kā 
iespējams sadarboties mājas līmenī. Tas nenozīmē, ka atšķirības starp dažādām mājām 
noteikti nepastāv jau pirms-atjaunošanas posmā, taču šajā pētījumā identificētās lielākās 
atšķirības nav starp iedzīvotājiem. Būtiskākās atšķirības ir mājas vecākā klātbūtne, statuss, 
zināšanas un prasmes, kā arī atbalsta pieejamība, kas var izpausties pašvaldības, 
apsaimniekošanas uzņēmuma, vai cita pakalpojumu sniedzēja lomā. 

Izmantojot Paula Džeimsa (Paul James) un viņa kolēģu (James, u.c. 2012) piedāvātās 
kopienas attiecību kategorijas, pirms atjaunošanas ēkas iedzīvotāji, lemšanas procesā, 
pakāpeniski kļūst par "iedomātu kopienu", kas sadarbojas noteikta projekta ietvaros, 
cenšoties sasniegt kopīgu mērķi, un tikai tad, īstenojot atjaunošanu un tādējādi sasniedzot 
veiksmīgu rezultātu, iespējams, kļūst par stabilāku kopienu, piemēram, balstītu interesē par 
kopīpašuma saglabāšanu. Tajā pašā laikā, lielākajā daļā gadījumu, noteikti nav iespējams 
runāt par "dabīgu" daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāju kopienu, kas radusies tikai tāpēc, ka 
cilvēki dzīvo vienā ēkā, jeb, atbilstoši Paula Džeimsa un viņa kolēģu idejai, daudzdzīvokļu ēkas 
iedzīvotāji nav "zemē" vai teritorijas piederībā balstītas kopienas daļa. 

Neatjaunotās ēkās grūti runāt par mājas iedzīvotājiem kā par kopienu, jo iedzīvotāji bieži 
vien viens otru nepazīst. Tā kā iedzīvotāji viens otru nepazīst, tad arī neuzskata, ka citiem ir 
tādas pašas vērtības vai nākotnes plāni kā viņiem (Evans, u.c. 2012), kas nozīmē, ka arī 
jebkāda kopīga lēmuma pieņemšana nav iespējama vai ir ļoti apgrūtināta. Nav ticības, ka 
pastāv kopīgi mērķi, tāpēc, kā raksta Wong un kolēģi (Wong, u.c. 2011), arī sadarbība 
neizdodas. Savukārt atjaunotajās ēkās iedzīvotāji jau vienreiz sadarbojušies lielā projektā, 
kura laikā, pat, ja nav kļuvuši tuvāk pazīstami ar saviem kaimiņiem, tad vismaz praksē 
pārbaudījuši, ka visiem pastāv kopīgi mērķi un šo kopīgo mērķu sasniegšana ir iespējama. 

6.2. Iedzīvotāji 

Iedzīvotāji bieži vien nepazīst ne tikai viens otru, bet arī “nepazīst” savu māju – nenojauš par 
tās trūkumiem, vai par to mērogu. Tāpat arī iedzīvotājiem bieži vien sarežģīti uzskatīt par 
aktuālu problēmu kaut ko, kas viņus pašus ikdienā neskar. Tehniski-ekonomiskajos pētījumos 
jēdzieni "ēka" (house) un "mājas" (home) līdz šim lielākoties tiek lietoti kā sinonīmi, taču 
pētniece Katrīna Elsvorta-Kreba (Katherine Ellsworth-Krebs) ar kolēģiem norāda, ka tas liedz 
saskatīt sociālos aspektus un izstrādāt sociāl-ekonomiskas vai sociāl-tehniskas enerģijas 
patēriņa uzlabošanas stratēģijas (Ellsworth-Krebs, u.c. 2015). Tā arī Latvijā – tad, kad 
padomju laikā celto daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji domā par savām mājām, viņi domā par 
savu dzīvokli un funkcionālie trūkumi, kas piemīt visai ēkai, sajūtu līmenī uz viņiem 
neattiecas. 

Rezultāti demonstrē, ka iedzīvotājiem svarīgākais apsvērums lēmuma pieņemšanā par 
atjaunošanu ir personīgie ieguvumi. Iedzīvotāji, kuri pirms atjaunošanas tiešā veidā izjūt 
mājas defektus, atjaunošanu atbalsta. Savukārt tie iedzīvotāji, kurus mājas defekti personīgi 
neskar, atjaunošanai nepiekrīt vai ir ilgi pierunājami. Novērojams, ka argumenti par mājas kā 
kopienas ieguvumiem ir mazāk iedarbīgi. Tas sasaucas ar kultūras kontekstu – Latvijas 
sabiedrībā vairāk izteikts individuālisms (The Hofstede centre 2015). Tam raksturīgas rūpes 
par savu un savu vistuvāko mērķiem un labklājību, nevis rūpes par grupas (šajā gadījumā – 
mājas kopienas) mērķu sasniegšanu (Triandis 1995). Ja iedzīvotājs un viņa tuvākie mājā 
neizjūt diskomfortu, tad motivācija atbalstīt atjaunošanu ir niecīga vai neesoša, un citu mājas 



 

53 

 

iedzīvotāju ieguvumi no atjaunošanas ir mazsvarīgi. Turklāt situācijās, kad radušās 
nesaskaņas starp personīgajiem un mājas kopējiem mērķiem, individuālisma kultūrās 
priekšroka tiek dota saviem mērķiem (Triandis 1995). Tātad lielākoties lēmumu par 
atjaunošanu iedzīvotāji pieņem neatkarīgi no apkārtējiem. Lai to mazinātu, būtiski plašāka 
mēroga problēmas un mērķus padarīt specifiskus (Locke un Latham 2002) un personīgus – 
iezīmējot, kā lielākās problēmas atrisināšana uzlabos indivīda ikdienu un kādi būs konkrēti 
ieguvumi. 

Atšķirība starp ēkām, kurās jau notikusi atjaunošana vai ēka tai jau gatavojās un 
neatjaunotajām ēkām, kurās (vismaz pagaidām) atjaunošana nenotiks, ir tajā, ka vispārīgā 
nepieciešamība ēkas atjaunot ir internalizēta jeb attiecināta uz sevi un savu ēku. Spilgta 
atšķirība starp atjaunoto un neatjaunoto ēku iedzīvotajiem ir informētības līmenī par ēkas 
stāvokli, kur atjaunoto ēku iedzīvotāji lielākoties ir daudz zinošāki. Tātad iespējams secināt, 
ka, lai ēka tiktu atjaunota, viens no būtiskākajiem posmiem ir iedzīvotāju informēšana par 
ēkas stāvokli, turklāt panākot to tā, lai vispārīgā, lielā mēroga informācija, kļūtu saprotama 
un personīga. Tas nozīmē, ka nepieciešams ne vien parādīt, piemēram, plaisas sienā, bet 
izskaidrot, kā šis konkrētais defekts ietekmēs indivīda dzīves kvalitāti. 

Lielākais mērogs, kurā iedzīvotāji redz savas darbības saistībā ar māju ir kvartāls un dažreiz 
pilsēta. Piemēram, atjaunoto ēku iedzīvotāji mēdz uzskatīt, ka viņu ēkas atjaunošana ir 
ieguvums ne tikai viņiem pašiem vai citiem mājas iedzīvotājiem, bet arī kvartālam un pilsētai 
(galvenokārt estētiskā ziņā). Veiksmīgai atjaunošanas uzsākšanai un energoefektīvākas dzīves 
veicināšanai, svarīgi radīt izpratni par to, ka problēmas mērogs nediktē risinājuma mērogu. 
Tātad – indivīda vai mājas maza mēroga rīcības var būt nozīmīgas arī lielākā mērogā. Tas 
sekojoši veicina tādu lēmumu pieņemšanu, kas kalpo nevis simptomātiski individuālām 
problēmas daļām, bet gan visai sistēmai kopumā. Piemēram, mērķus izvirzot kopīgi, ir lielāka 
iespēja tos sasniegt (Lunenburg 2011). Tādējādi arī tiek risināta problēma par neticību kopīgo 
mērķu un vērtību eksistencei (Triandis 1995), kas vairs neapgrūtina lēmuma pieņemšanu un 
sadarbību. Kopīga mērķu izvirzīšana, kurus kā mērķus apstiprina visi mājas iedzīvotāji, ļauj 
noticēt sadarbības iespējai un tādējādi vienlaicīgi spert soli gan mājas iedzīvotāju kopienas 
virzienā, gan lielāku pārmaiņu ieviešanas virzienā, kur ar viena iedzīvotāja aktivitātēm ir par 
maz (piemēram, visaptveroša atjaunošana). 

6.3. Iedzīvotāji un klimata pārmaiņas 

Klimata pārmaiņu samazināšana netiek minēta kā atjaunošanas ieguvums, jo atjaunošana 
netiek uztverta kā rīks klimata pārmaiņu novēršanai. Tā kā klimata pārmaiņas ir liela mēroga 
problēma, cilvēki automātiski tiecas domāt par liela mēroga risinājumiem. Klimata pārmaiņu 
novēršana kā mērķis bieži vien šķiet pārāk liels un neatrisināms ne vien indivīda, bet pat 
valsts līmenī. Lai gan sabiedrībā kopumā tiek uzskatīts, ka klimata pārmaiņas ir būtiska 
problēma (EK 2015), domājot par savu dzīvesveidu, iedzīvotāji min, ka dara pietiekami un/vai 
viena cilvēka ietekme uz klimatu nav nozīmīga (Boardman 2004). Iedzīvotāji savas 
energoefektivitātes aktivitātes nesaista ar klimata pārmaiņām un tās īsteno tikai kā naudas 
taupīšanas veidu. Energoefektivitātes un klimata pārmaiņu vērtības virza ar tām saistīto 
uzvedību (Schwartz 1999; Shove 2003, kā minēts EVA 2013), bet Latvijas kontekstā klimata 
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pārmaiņas nav vērtība pati par sevi. Ja iedzīvotāju vērtības ietvertu klimata pārmaiņas, būtu 
iespējams veiksmīgāk ieviest un popularizēt energoefektīvu dzīvesveidu10. 

6.4. Mājas vecākais 

Mājas vecākais bieži vien ir atjaunošanas iniciators un spējīgs motivēt pārējos iedzīvotājus, 
turklāt mājas vecākā loma ir tik būtiska, ka bez mājas vecākā atjaunošana lielākoties 
nenotiek. Kā savas ēkas līderis mājas vecākais ir gan eksperts, gan savējais. Tas nodrošina, ka 
sniegtā informācija tiek labāk uztverta (Burgess 2000). 

Atjaunotajās ēkās mājas vecākais ir līderis, turklāt vērojama uz sadarbību vērsta līderība, kur 
tiek nostiprinātas attiecības un veicināta sadarbība (Ibarra un Hansen 2011). Mājas vecākais 
atjaunotajās ēkās ar iedzīvotājiem sadarbojas uz abpusējas uzticības pamata, lēmumus 
pieņemot kopīgi un demokrātiski. Lai pārliecinātu iedzīvotāju vairākumu, mājas vecākajam 
jānovērš pat šķietami maznozīmīgas iedzīvotāju raizes un vairākkārt jāskaidro plānotais un 
notiekošais. Gadījumos, kur mājas vecākais neievēro šo līderības veidu, iedzīvotāji ir 
neapmierināti ne tikai atjaunošanas procesa laikā, bet arī pēc tā drīzāk neuzticas mājas 
vecākajam. Tātad sadarbībā balstīta līderība nodrošina taisnīgumu lēmuma pieņemšanas 
procedūrās un, kā zināms (Bianchi et al. 2015; Bulatova 2015), šāds modelis veicina uzticību. 
Šāds līderības un sadarbības modelis bieži vien ir ļoti laikietilpīgs, jo paredz mēģinājumu 
sasniegt vismaz vairākuma vienprātību (Ibarra un Hansen 2011), kas spilgti redzams lēmuma 
par atjaunošanu pieņemšanā, kur mājas vecākais atkal un atkal pārliecina iedzīvotājus, un 
process lielākoties ir sarežģīts un ilgs. 

6.5. Atjaunošanas process – plānošana un sagatavošana 

Vairāki autori (Isaksson un Ellegard 2014; Bordman 2004) raksta, ka informētība saistībā ar 
enerģijas patēriņa jautājumiem un klimata pārmaiņām lielākoties nepāraug rīcībā, jo no 
atbilstošajām institūcijām netiek nodota skaidrā veidā. Tā arī Latvijas iedzīvotāji kopumā 
uzskata, ka ir informēti par atjaunošanu vispār un – esot nepieciešamība ēkas atjaunot. Tajā 
pašā laikā, bieži vien iedzīvotāju vidū nav skaidrības par to, ko ietver jēdziens “atjaunošana”, 
kas norāda uz kritēriju kopuma trūkumu atjaunošanas procesam, kas palīdzētu iedzīvotājiem 
pieņemt labāku, informētāku lēmumu saistībā ar ēkas atjaunošanu, un arī justies drošākiem 
gan atjaunošanas laikā, gan pēc tam dzīvojot atjaunotā ēkā. 

Pirms iedzīvotāji sastopas ar atjaunošanas ideju savā mājā, par ēku atjaunošanu parasti 
dzirdēts plašsaziņas līdzekļos. Iedzīvotāji stāsta, ka bieži vien tur pieejamā informācija par 
atjaunošanu ir negatīva. Te gan jāpiemin, ka negatīvai informācijai ir lielāks spēks un tā 
atmiņā paliek labāk (Ito, u.c. 1998). Savukārt tā informācija, ko iedzīvotājiem pēcāk sniedz 
atjaunošanas iniciators (parasti-mājas vecākais) un pieaicinātie eksperti, ir pozitīva. Šī 
pieejamās informācijas atšķirība pastiprina attieksmi pret atjaunošanu kā nedrošu un 
neskaidru projektu. Turklāt jāņem vērā, ka kulturāli Latvijā ir tendence uz izvairīšanos no 
nenoteiktības (The Hofstede centre 2015), kas nozīmē, ka liela vērtība tiek piešķirta drošībai, 
bet neskaidras un nepazīstamas situācijas ir svarīgi novērst. Kopumā labās prakses piemēri ir 
atjaunotās ēkas, kurās mājas vecākais visos atjaunošanas procesa posmos ir iedzīvotājiem 

                                                
10

 Viens no līdzekļiem, lai pastāstītu popularizētu atjaunošanu un energoefektīvāku dzīvesveidu ir sociālā 
mārketinga (social marketing) stratēģija (skatīt 4. pielikumu). 
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godīgi un detalizēti sniedzis informāciju par notiekošo un plānoto. Pirms atjaunošanas posmā 
tas ir svarīgi saistībā ar finansiālajām saistībām, bet vēlākos posmos iedzīvotājiem ir nozīmīgi 
būt informētiem par celtniecības gaitu un panākumiem. Turklāt šīs mājas kalpo kā labās 
prakses piemēri arī citām kvartāla vai pilsētas mājām, un dažkārt motivē arī citu māju 
iedzīvotājus pieņemt pozitīvu lēmumu par atjaunošanu. Iesaistīto pušu informētība var 
nodrošināt veiksmīgu atjaunošanas procesu (Picon et.al. 2013) un informācijas pieejamība 
vai nepieejamība var ietekmēt gan nenoteiktības izjūtu (pietiekams informētības līmenis 
varētu mazināt nenoteiktības izjūtu), gan arī palīdzēt indivīdiem saprast un atpazīt 
iespējamos ieguvumus11. Kā demonstrē arī Igaunijā veiktie pētījumi (Ojamae un Paadam 
2015), labās prakses piemēri un informācija par atjaunošanu kalpo kā viens no uzticības 
veidotājiem gan attiecībā pret pašu procesu, gan iesaistītajām pusēm, gan citiem mājas 
iedzīvotājiem. 

6.6. Atbalsta mehānismi 

Gan atjaunotajās, gan neatjaunotajās mājās ir pieejami un tiek izmantoti dažādi atbalsta 
mehānismi, kas ietekmē atjaunošanas procesa iespējamību un gaitu. Atbalsta pieejamība 
dažkārt saistīta ar teritorialitāti – piemēram, vai pašvaldība sniedz jebkādu atbalstu 
atjaunošanas veikšanai līdzfinansējuma, galvojuma vai informācijas veidā. Dažkārt atbalsts 
tiek īstenots ar pašas mājas iedzīvotāju resursiem, piemēram, ja ir pazīstami bankas 
darbinieki, kas piedāvā ātrākus vai izdevīgākus finanšu noteikumus vai projektu vadītāji, kas 
palīdz sakārtot dokumentus. Iedzīvotāji arī uzskata, ka dažkārt esot vienkārši paveicies, 
piemēram, sastopot pretimnākošu bankas darbinieku. Tātad iespējamās atbalsta formas ir 
dažādas un saistītas gan ar vietu, kur konkrētā māja atrodas, gan ar iedzīvotāju pašu 
sociālajiem resursiem, turklāt pastāv arī zināms veiksmes faktors. 

Atbalsts ir ļoti svarīgs arī projekta gatavošanas posmā, ko atjaunoto māju vecākie identificē 
kā sarežģītu procesu. Tā īstenošanai sastopamas vairākas stratēģijas – dažkārt palīdzējis kāds 
pazīstams projektu vadītājs (piemēram, mājas iedzīvotājs, kura profesionālajās kompetencēs 
ietilpst projektu rakstīšana), citkārt to uzņemas apsaimniekošanas uzņēmums vai cits 
atjaunošanas pakalpojumu sniedzējs. Tomēr nereti projekta gatavošanai tiek piesaistīts 
algots darbinieks vai mājas vecākais ir spiests pats pašmācības ceļā apgūt un pielietot 
projekta gatavošanā nepieciešamās prasmes. Neatjaunoto ēku māju vecākie, kuri mēģinājuši 
īstenot atjaunošanu, bet tieši projekta gatavošanas sarežģītības dēļ tas nav izdevies, gandrīz 
vienmēr to mēģinājuši darīt vieni paši. Tātad atbalsts atjaunošanas projekta sagatavošanas 
posmā ir būtisks faktors procesa veiksmīgai uzsākšanai. 

Galvenā finansiālā atbalsta forma, kuru identificē iedzīvotāji, ir Eiropas Savienības 
līdzfinansējums. Tas tiek minēts kā svarīgs atjaunošanas priekšnoteikums, jo pašu spēkiem 
atjaunošanu finansēt esot neiespējami. Kredīta galvojums un tā nepieejamība tiek minēts kā 
būtisks atjaunošanas šķērslis, kas lielā daļā atjaunoto ēku pārvarēts, sadarbojoties ar 
apsaimniekošanas uzņēmumu. Iedzīvotāji min, ka bieži galvojumu sniegšana vai 
pārtraukšana tos sniegt notiek pašvaldības uzdevumā, tāpēc saistīti arī ar pašvaldības 
pārvaldes lēmumiem un nostāju saistībā ar ēku atjaunošanu. 

                                                
11

 Pieeja, kuru var lietot, lai noskaidrotu iesaistītās puses ir iesaistīto personu analīze (stakeholder analysis) 
(skatīt 5. pielikumu). Ar tās palīdzību var atrast ieinteresētās personas, viņu spēju ietekmēt procesus un, kā 
puses savā starpā mijiedarbojas. 
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6.7. Atjaunošanas process – celtniecības fāze 

Bieži respondentu vidū vērojama neuzticība celtniecības darbu kvalitātei un uzraudzībai, un 
sastopamas sūdzības par nepietiekoši garo garantijas laiku. Gadījumos, kad nolīgtais 
būvdarbu uzraugs savus pienākumus pilda pavirši, atjaunošanas darbu kvalitāti cenšas 
uzraudzīt mājas vecākais pats. Tomēr tas ir laikietilpīgi un ne vienmēr efektīvi, jo mājas 
vecākajam nav profesionālu zināšanu, turklāt pamanīt katru neizdarību ir grūti. Tā kā laikā 
paveikti celtniecības darbi ir viens no līdzfinansējuma saņemšanas priekšnoteikumiem, 
turklāt atbildība par to jāuzņemas iedzīvotājiem pašiem, tad darbu laicīga un kvalitatīva 
izpilde ir ļoti svarīga. Arī celtniecības uzņēmumu neizdarība (piemēram, darbu nepabeigšana, 
kavēšana, kļūdaina izpilde vai pat uzņēmuma bankrots), neatbrīvo iedzīvotājus no atbildības 
par atjaunošanas plāna izpildi. Zināmi gadījumi, kad bailēs no LIAA sankcijām, iedzīvotāji 
būvdarbus cenšas pabeigt paši saviem spēkiem. Tāpat bažas sagādā nesamērīgi īsais 
garantijas periods pēc darbu pabeigšanas – tas tiek raksturots kā nepietiekams un liek 
apšaubīt lēmumu par atjaunošanu. Var spriest, ka trūkst celtniecības darbu konsekventas, 
profesionālas uzraudzības un kvalitātes kritēriju. 

6.8. Veiktie pasākumi 

Iedzīvotājiem nav vienota viedokļa par to, kas īsti ir atjaunošana. Līdz ar to, nav arī īstas 
skaidrības, kādus pasākumus ir jāiekļauj atjaunošanā. Visbiežāk atjaunotajām mājām veiktie 
pasākumi ir ārsienu siltināšana un logu nomaiņa, kuri veikti visās aplūkotajās mājās. Kā 
nākošais visbiežāk veiktais pasākums ir bēniņu pārseguma/jumta siltināšana. Šie ir vieni no 
visplašāk izplatītajiem energoefektivitātes pasākumiem, jo par šiem pasākumiem tiek stāstīts 
vairāk un arī informācija par šiem pasākumiem sniegta vairāk. Līdz ar to arī šie pasākumi ir 
ieviesti visbiežāk. 

Nevienā no aptaujātajām mājām nav izmantoti atjaunojamie energoresursi, un tikai ļoti retos 
gadījumos ir uzstādīta enerģijas monitoringa sistēma. Vairāk ir veikta pilnīga radiatoru 
nomaiņa. Šo pasākumu zemo ieviešanu varētu skaidrot ar to, ka iedzīvotāji atjaunošanu veic, 
lai uzlabotu mājas esošo stāvokli nevis, lai samazinātu ēkas radīto ietekmi uz vidi. Otra 
iespēja varētu būt tāda, ka, lai uzstādītu atjaunojamos energoresursus, ir nepieciešama vieta, 
kuras ēkai bieži vien nav. Enerģijas monitoringa sistēma nav bieži izplatīts risinājums un 
tāpēc arī nav ieviests daudzās ēkās. To var skaidrot ar to, ka cilvēki, iespējams, neredz šādu 
sistēmu nepieciešamību. Ne visās aptaujātajās ēkās ir veikta pilnīga radiatoru nomaiņa, jo, 
iespējams, ka iedzīvotāji nav saskatījuši nepieciešamību vai arī naudas taupīšanas nolūkos 
atteikušies ieviest šo pasākumu, lai pietiktu nauda citiem, nepieciešamākiem pasākumiem. 

6.9. Atjaunošanas finansēšana 

Parasti atjaunošanas projekts ir pārāk dārgs, lai to varētu finansēt paši ēkas iedzīvotāji. Šādu 
soli bija veikušas tās mājas, kurām apkurināmā platība ir mazāka par 800 m2. Tas varētu 
liecināt par to, ka ēkas, kurām ir lielāka apkurināmā platība, iedzīvotāji nevar nodrošināt 
finansējumu pašu spēkiem, un ir nepieciešams izmantot citus finanšu līdzekļus. Vēl pastāv 
iespēja, ka bankas bieži atsakās no mazu ēku atjaunošanas pasākumu finansēšanas, jo to 
uzskata par lielu risku vai neizdevīgu ieguldījumu. 
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Lielākajā daļā gadījumu pozitīvi nobalsojušo īpašnieku skaitam ir jābūt vienādam vai lielākam 
par 70% no ēkas īpašnieku kopējā skaita. Šo nosacījumu var skaidrot ar to, ka bankas vēlas 
nodrošināties pret nemaksāšanas risku, līdz ar to likumdošanā noteiktā skaita vietā (50% + 1 
balss) banka nosaka augstākas vērtības. 

Bankas vai apsaimniekošanas uzņēmums, ja tas ir sniedzis galvojumu, var noteikt arī 
maksājuma disciplīnu, kādai jābūt ēkas iedzīvotājiem. Divos no aplūkotajiem gadījumiem ir 
noteikts, ka parāds par komunālajiem pakalpojumiem nevar pārsniegt noteiktu līmeni (no 12 
līdz 15%). Citos gadījumos noteikts, ka maksājuma disciplīnai jābūt 85%. Ar šīs prasības 
palīdzību gan apsaimniekošanas uzņēmums, gan banka nodrošina to, ka izsniegtais kredīts 
tiks atmaksāts un kredītu saņem tikai tādas mājas, kuras var atļauties uzņemties 
kredītsaistības. 

Ēkām, kuras ir atjaunotas pirmajos gados, kad bija pieejami ES fondu līdzekļi, bija augsta 
pievienotā likme. Tomēr, patiecoties plašākam atjaunošanas projektu pieprasījumam, kredīta 
pievienotās vērtības likme pamazām kritās. Tomēr pēdējos gados kredītprocenta likmes 
palēnām kāpa. Kredīta pievienotās likmes vērtības maiņu var skaidrot ar bankas skatījumu uz 
notiekošajiem procesiem un risku novērtējumu. Līdz ar to situācijās, kurās banka nav 
pārliecināta, kredīta likme ir augstāka, kas savukārt atjaunošanas gadījumā ir neizdevīgi 
iedzīvotājiem. 

Bankas līgumos paredz arī līgumsodus. Viens no tiem ir par maksājumu termiņu kavējumu, 
bet otrs ir saistīts ar aizdevuma apmaksāšanu pirms termiņa. Abi šie punkti parāda, ka bankai 
ir noteikts termiņš, kad ir jāiemaksā tās aizdevums. Tomēr, tas ne vienmēr ir izdevīgi ēkas 
iedzīvotājam. 

6.10. Dzīve atjaunotā mājā 

Novērojams, ka nav viennozīmīga priekšstata par to, kā dzīvot atjaunotā mājā. Piemēram, 
runājot par ventilāciju, daļa iedzīvotāju min, ka kaimiņi nepietiekoši vēdinot, kamēr kāds cits 
stāsta – tuvākie un kaimiņi aizrādot, kad tiek atvērti logi, jo tad tiekot ‘’laists ārā siltums’’. Tā 
kā vairumā ēku nav ierīkotas efektīvas ventilācijas sistēmas, tad, lai nodrošinātu, ka telpās 
nekrājas mitrums un netiek veicināta pelēšana, iedzīvotāji ir spiesti bieži vērt vaļā logus un 
vēdināt. Tas savukārt palielina siltumenerģijas patēriņu. Var secināt, ka, ieviešot vienus 
energoefektivitātes risinājumus (nomainot logus uz tādiem, kuri labāk aiztur siltumu), bet 
ignorējot citus (neierīkojot ventilāciju), nav iespējams sasniegt optimālo rezultātu. 

Tajā pašā laikā, iespējams, ka ventilācijas sistēma ēkās ir ierīkota un darbojas, taču 
iedzīvotāju vēdināšanas paradumi un ar tiem saistītā sajūta par svaigu gaisu, ne vienmēr ir 
mainījušies. Pat, ja sistēma darbojas un tehniski var pieņemt, ka vajadzīgā gaisa apmaiņa tiek 
nodrošināta, iedzīvotāju ieradums, piemēram, reizi dienā izvēdināt istabas, var būt spēcīgāks. 

Jāņem vērā, ka pēc atjaunošanas var rasties tā saucamais rikošeta efekts, kas rodas no 
pārliecības, ka izdarīts viss iespējamais, un tāpēc pievērst uzmanību savai darbībai vairs nav 
vērts (Isaksson & Ellegard 2014; EVA 2013). Tā kā energoefektivitāte bez iespējas taupīt pati 
par sevi nav vērtība, tad pārliecība, ka atjaunošanas rezultātā sasniegti maksimālie 
ietaupījumi, var novest pie izšķērdīgas uzvedības, jo tiek zaudēti energoefektivitātes 
paradumi. Tāpēc nepieciešams apmācīt iedzīvotājus par enerģijas saglabāšanas un 
taupīšanas uzvedību (Isaksson & Ellegard 2014), lai atjaunošanas rezultātā iegūtā 
energoefektivitāte tiktu uzturēta un veicināta. 
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6.11. Sasniegtais siltumenerģijas ietaupījums 

Cik dažādi ir iedzīvotāju uzskati par to, kas ir atjaunošana, un kādi pasākumi tajā ir iekļauti, 
tikpat dažādi ir arī iegūtie enerģijas patēriņa ietaupījumi. Jāņem vērā, ka ietaupījums ir 
atkarīgs no tā, cik augsta ir telpu temperatūra, kādi ir ēkas iedzīvotāju paradumi (cik bieži 
iedzīvotāji ver vaļā logus, vai tiek regulēti radiatori). Ir situācijas (56% no aptaujātajām 
atjaunotajām ēkām), kurās ēkas īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ir zem 90 kWh/m2 gadā, 
bet ir arī situācijas (17% no aptaujātajām atjaunotajām ēkām), kurās pēc atjaunošanas 
īpatnējais siltumenerģijas patēriņš vēl ir virs 100 kWh/m2 gadā. 
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Secinājumi 

1. Neatjaunotajās ēkās grūti runāt par mājas iedzīvotājiem kā par kopienu, kas nozīmē, 
ka arī jebkāda kopīga lemšana par māju nav iespējama vai ir ļoti apgrūtināta. Savukārt 
atjaunotajās ēkās iedzīvotāji jau vienreiz sadarbojušies lielā projektā un tā 
pārbaudījuši, ka visiem pastāv kopīgi mērķi un šo mērķu sasniegšana ir iespējama. 
Tātad atjaunošanas process var kalpot kā mācību pieredze iedzīvotājiem, kurā tie 
apgūst, kā iespējams sadarboties mājas līmenī. 

2. Valdošo neticību kopīgiem mērķiem un vērtībām iespējams mazināt, atjaunošanas un 
energoefektivitātes mērķus uzstādot kopīgi. Tas ļauj iedzīvotājiem sadarboties un 
spert pirmos soļus kopienas veidošanās virzienā. 

3. Iedzīvotājiem svarīgākais apsvērums lemšanā par atjaunošanu ir personīgie ieguvumi 
pret ilgtermiņa finanšu riskiem. Ja iedzīvotājs un viņa tuvākie dzīvoklī neizjūt 
diskomfortu, tad motivācija atbalstīt atjaunošanu ir niecīga vai neesoša. Savukārt 
iedzīvotāji, kuri ikdienā saskaras ar mājas defektiem un spēj viegli identificēt 
atjaunošanas ieguvumus, un daudz dedzīgāk atbalsta atjaunošanu. 

4. Bieži atjaunošanas projekts sākotnēji tiek uztverts kā nedrošs un neskaidrs, jo 
pieejamā informācija par to ir ļoti atšķirīga atkarībā no informācijas avota. Labās 
prakses piemēri ir atjaunotās ēkas, kurās mājas vecākais visos atjaunošanas procesa 
posmos ir iedzīvotājiem godīgi un detalizēti sniedzis informāciju par notiekošo un 
plānoto. Pirms atjaunošanas posmā tas ir svarīgi saistībā ar finansiālajām saistībām, 
bet vēlākos posmos iedzīvotājiem ir nozīmīgi būt informētiem par celtniecības gaitu 
un panākumiem, jo tie ietekmē viņu ikdienas dzīvi. 

5. Bieži sastopama neskaidrība par to, ko ietver jēdziens atjaunošana – kas tajā 
iekļauts? Tāpēc nepieciešams izstrādāt kritēriju kopumu, kas iedzīvotājiem radītu 
izpratni un drošības izjūtu par atjaunošanu. 

6. Veiksmīgai atjaunošanas uzsākšanai un energoefektīva dzīvesveida veicināšanai 
svarīgi radīt izpratni, ka problēmas mērogs nediktē risinājuma mērogu. Tātad – 
indivīda vai mājas maza mēroga rīcības var būt nozīmīgas arī lielākā mērogā. Tas 
sekojoši veicina tādu lēmumu pieņemšanu, kas kalpo nevis simptomātiski 
individuālām problēmas daļām, bet gan visai sistēmai kopumā. Tāda pieeja, kā 
sociālais mārketings (social marketing) var tikt lietots, lai informētu sabiedrību par 
saikni starp rīcību un problēmu. 

7. Būtiskākās atšķirības starp atjaunotajām un neatjaunotajām mājām ir mājas vecākā 
klātbūtne, statuss, zināšanas un prasmes, kā arī atbalsta pieejamība, kas var 
izpausties pašvaldības, apsaimniekošanas uzņēmuma, vai cita pakalpojumu sniedzēja 
lomā. 

8. Mājas vecākais bieži vien ir atjaunošanas iniciators un spējīgs motivēt pārējos 
iedzīvotājus, turklāt mājas vecākā loma ir tik būtiska, ka ēkās bez mājas vecākā 
atjaunošana lielākoties nenotiek. Atjaunotajās ēkās mājas vecākais ir līderis, kas ar 
iedzīvotājiem sadarbojas uz abpusējas uzticības pamata, lēmumus pieņemot kopīgi 
un demokrātiski. 
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9. Projekta gatavošana tiek identificēta kā sarežģīts process, kura gaitā iedzīvotājiem 
nepieciešams atbalsts. Projekta gatavošanā dažkārt piedalās apsaimniekošanas 
uzņēmums vai cits atjaunošanas pakalpojumu sniedzējs, bet citkārt tiek piesaistīti 
brīvprātīgi vai algoti cilvēki ar pieredzi un attiecīgajām prasmēm. Turklāt nereti mājas 
vecākais ir spiests pats pašmācības ceļā apgūt un īstenot projekta gatavošanai 
būtiskās lietas. Tas ne vien paildzina procesu, bet bieži vien kļūst par reālu šķērsli 
atjaunošanas uzsākšanai. 

10. Kā būtiska atjaunošanas atbalsta forma tiek minēts Eiropas Savienības 
līdzfinansējums – iedzīvotāji uzskata to par priekšnosacījumu, bez kura atjaunošanu 
veikt nav iespējams. Arī kredīta galvojuma sniegšana tiek uzskatīta par nozīmīgu 
atbalstu, turklāt galvojumu sniegšana tiek minēta saistībā ar konkrētās pašvaldības 
pārvaldes nostāju pret atjaunošanu. 

11. Atlikušā finansējuma iegūšanai iedzīvotāji parasti izmanto bankas kredītu. Tomēr 
bankas kredītiem ir nosacījumi, kuri var būt neizdevīgi ēkas iedzīvotājiem, kuri vēlas 
atjaunot savu māju. 

12. Celtniecības sarežģījumi atjaunošanā ir nopietna un plaši izplatīta problēma. Pirms 
atjaunošanas posmā iedzīvotājiem bažas sagādā nesamērīgi īsais celtniecības darbu 
garantijas periods. Tāpat sašutumu rada uzstādījums, ka celtniecības uzņēmumu 
neizdarība neatbrīvo iedzīvotājus no atbildības par atjaunošanas plāna izpildi 
atbildīgo institūciju priekšā. Turklāt nereti būvdarbus praktiski uzrauga mājas vecākais 
pats, lai gan trūkst nepieciešamo prasmju un zināšanu. Tātad var spriest, ka trūkst 
celtniecības darbu konsekventas, profesionālas uzraudzības, atbildības sadalījuma un 
kvalitātes kritēriju. 

13. Iedzīvotāji visbiežāk atjaunošanas projektā iekļauj tos pasākumus, par kuriem ir 
pieejams visvairāk informācijas. Tomēr ne vienmēr ar tiem pasākumiem, par kuriem 
ir stāstīts visplašāk, var sasniegt iedzīvotājiem nepieciešamos mērķus (veselība, 
drošība). 

14. Pēc atjaunošanas iedzīvotājiem nav viennozīmīga priekšstata par to, kā dzīvot 
atjaunotā mājā. Bieži vien mājās netiek ieviesti jauni energoefektivitātes paradumi vai 
vecie ieradumi ņem virsroku. Tāpat ir izplatīti gadījumi, kad tehniski atjaunošana nav 
veikta tā, lai mājas iedzīvotājiem nodrošinātu energoefektīvu dzīvesveidu. 

15. Tā kā energoefektivitāte bez iespējas taupīt pati par sevi nav vērtība, tad pārliecība, 
ka atjaunošanas rezultātā sasniegti maksimālie ietaupījumi, var novest pie izšķērdīgas 
uzvedības, jo tiek zaudēti energoefektivitātes paradumi. Tāpēc nepieciešams apmācīt 
iedzīvotājus par enerģijas saglabāšanas un taupīšanas uzvedību, lai atjaunošanas 
rezultātā iegūtā energoefektivitāte tiktu uzturēta un veicināta. Viena no metodēm, kā 
to varētu veikt, ir sociālais mārketings. 

16. Sasniegtais apkures siltumenerģijas patēriņš ir atkarīgs no dažādiem faktoriem – 
veiktie energoefektivitātes pasākumi, to kvalitātes un iedzīvotāju paradumiem. Ne 
vienmēr ir sasniegts enerģijas patēriņš zem 90 kWh/m2 gadā. 
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17. Tāpat gūts apstiprinājums, ka iedzīvotājiem nav nepieciešamo organizatorisko, 
finansiālo, tehnisko un juridisko zināšanu, lai izstrādātu un īstenotu labas kvalitātes 
projektus. 

18. Datus (enerģijas patēriņu, projekta izmaksas, aizdevumu likmes, īstenotos pasākumus 
u.c.) ir grūti novērtēt, un tie ir ļoti slikti sistematizēti. 
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Priekšlikumi 

1. Īpašniekiem ir jābūt organizētiem, veidojot mājokļu biedrības, un viņiem ir 
nepieciešama piekļuve konsultācijām par to, kā sevi organizēt. Tas palīdzēs atrisināt 
gan sociālās, gan organizatoriskās problēmas, kā arī samazinās juridisko slogu. 

2. Lai panāktu ēkas atjaunošanu, ir svarīgi informēt iedzīvotājus viņiem saprotamā veidā 
par ēkas trūkumiem, un izskaidrot, kā katrs no šiem trūkumiem un to novēršana var 
ietekmēt indivīda dzīves kvalitāti. 

3. Iedzīvotāji zina par klimata pārmaiņām un nepieciešamību īstenot atjaunošanas 
projektus. Taču viņi to nedara, jo par atjaunošanu ir daudz neskaidrību. Viena no 
pieejām, kuru varētu izmantot, ir sociālā mārketinga (social marketing) stratēģija par 
ēku atjaunošanu. Tā palīdzēs sniegt skaidru informāciju iedzīvotājiem, kā arī saprast 
infrastruktūru, kura ir nepieciešama, lai iedzīvotāji varētu atjaunošanu īstenot arī 
savās mājās. 

4. Nepieciešams izstrādāt skaidras atbalsta formas projekta attīstīšanas stadijā. 

5. ES struktūrfondu piešķiršanā un arī pēc tās beigām ir jābūt arī tādai institūcijai, kura 
varētu palīdzēt iedzīvotājiem un sniegt plašāku informāciju par to, kas ir atjaunošana, 
veicamajiem pasākumiem, un nodrošinātu visu nepieciešamo palīdzību tiem 
iedzīvotajiem, kuri vēlas atjaunot savu māju. 

6. Ir nepieciešams izstrādāt skaidru pasākumu kopumu, kuru var dēvēt par atjaunošanu, 
un kritērijus, kas apliecina pasākumu sasniegumus. Tas varētu būt visaptverošs 
risinājumu komplekss ēkām – standartizēts pasākumu kopums. Tad iedzīvotāji 
nebaidoties varētu saprast, ko viņi „pērk”. 

7. Daudzdzīvokļu māju atjaunošanā mērījumiem un verifikācijai (measurement and 
verification) vajadzētu būt standartizētai un obligātai, ideālā gadījumā 
energoefektivitātes sertifikāta veidā, tāpat kā tas mūsdienās ir televizoriem vai 
ledusskapjiem. 

8. Ir nepieciešams ieviest vienotu celtniecības uzņēmumu reģistru, kurā būtu norādīti 
gan šo uzņēmumu īpašnieki un vadība, gan to veiktie projekti. Tādā veidā 
iedzīvotājiem būtu iespējams izvairīties no situācijām, kurā atjaunošana veikta zemā 
kvalitātē vai nav veikta vispār. 

9. Ir nepieciešams radīt tādu finanšu instrumentu, kurš būtu pieejams tieši ēku 
atjaunošanai. Tas nodrošinās to, ka būs iespējams atjaunot arī tās ēkas, kuras bankas 
uzskata par neizdevīgām to atrašanās vietas vai arī citu iemeslu dēļ. 

10. Viena iespējamā pieeja ir mājokļu biedrībām darboties Energoefektivitātes 
pakalpojuma līguma (EPC+) ietvaros. EPC+ nodrošina, lai īstenoto pasākumu garantija 
atbilstu ieguldījumu atmaksas periodam, un, lai pakalpojumu sniedzējs garantētu 
darbu kvalitāti, veidojot skaidru un juridisku vienošanos, kurā tiks aprakstīts process 
projekta sagatavošanai, īstenošanai un rezultātu izmērīšanai. 
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11. Lai izprastu iesaistīto personu motivāciju, var izmantot tādus rīkus kā iesaistīto 
personu analīze (stakeholder analysis). Tā var arī palīdzēt atrast veidus, kā šīs puses 
var sadarboties, un efektīvi pārvaldīt ieinteresētās personas konfliktsituācijās. 

12. Jānosaka vienota metodoloģija attiecībā uz to, ko uzrādīt patēriņa datos – vai 
cirkulācijas dati tiek uzrādīti kopā ar apkuri, ar karstā ūdens patēriņu vai atsevišķi. Tas 
palīdzēs nodrošināt noderīgākus datus, īpaši no dažādām pilsētām, kurus varēs 
savstarpēji salīdzināt. 
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1. pielikums 

Interviju vadlīnijas 

Interviju galvenais mērķis ir noskaidrot daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju viedokļus, attieksmi 
un pieredzēto saistībā ar māju renovāciju [atjaunošanu]. Intervija ir anonīma un tiks 
izmantota tikai pētnieciskiem mērķiem. Jums ir tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas Jums 
šķiet nepatīkami vai pārāk personīgi. Vai Jums ir iebildumi, ja saruna tiks ierakstīta? 

A. Mājsaimniecības raksturojums 

1. Cik ilgi jau šeit dzīvojat? Kāpēc tieši šeit? Vai šis ir Jūsu dzīvoklis? (Pieder, īrē, dzīvo 
radinieku dzīvoklī utt.) Kas bija galvenie kritēriji izvēloties šo dzīvokli? Lūdzu, 
pastāstiet sīkāk par katru. Kas Jums Jūsu mājā patīk? Kas nepatīk? Kāpēc? 

2. Vai pēdējo gadu laikā esat pārcēlušies? Kas bija iemesls dzīvokļa maiņai? Vai plānojat 
tuvākajā laikā pārcelties? Kāpēc? 

3. Pastāstiet, lūdzu, par cilvēkiem, kas dzīvo šajā dzīvoklī? (Skaits, bērni, ģimenes saites, 
dzimumi, nodarbinātība.) 

B. Mājas un kaimiņu raksturojums 

4. Pastāstiet, lūdzu, par saviem kaimiņiem. Vai labi pazīstat savus kaimiņus? Cik ilgi Jūsu 
kaimiņi šeit jau dzīvo? 

5. Kā Jūs vērtētu, Jums ir draudzīga māja, draudzīgi kaimiņi? Piemēram, ja salīdzina ar 
kaimiņu mājām. 

6. Vai tiek rīkotas mājas sapulces? Kurš tās rīko? 
7. Vai tās apmeklējat? Kāpēc? Vai apmeklējāt pēdējo sapulci? Pastāstiet, kā parasti norit 

tāda sapulce/kas notika pēdējā sapulcē. 
8. Vai labi pazīstat mājas vecāko? 

a. Kāpēc tieši šis cilvēks tika izvēlēts par mājas vecāko? Kā Jūs vērtējat viņa 
darbību? 

b. Ja kāds cits cilvēks ir bijis labs mājas vecākais, tad ko tieši darīja veiksmīgi? 
c. Kurš parasti zina visvairāk par to, kas mājā notiek? Kura cilvēka viedoklim jūs 

uzticaties par mājā notiekošo? Vai mājas iedzīvotāji uzticas viens otram? 

9. Kam pieder kāpņutelpa? Kam pieder māja? Kam pieder apkārtne ap māju? Kurš par 
to rūpējās? Kā Jums, šķiet, kam par to būtu jārūpējas? 

C. Mājas atjaunošanas process (nejautā neatjaunotās mājās) 

10. Pastāstiet, lūdzu, par pirmo reizi, kad dzirdējāt ideju māju siltināt un atjaunot? Kurš 
par to sāka runāt? 

a. Kāds bija Jūsu sākotnējais viedoklis? Kas Jūs pārliecināja veikt renovāciju 
[atjaunošanu]? Kuri no argumentiem Jums likās vispārliecinošākie? 

b. Kurš Jūsu dzīvoklī pieņēma lēmumu, ka vajadzīgs ēku atjaunot? 
c. Kā reaģēja kaimiņi? Vai bija kādi kaimiņi, kuriem bija ļoti noteikts viedoklis 

šajā jautājumā? Kāds tas bija? 



 

 

11. Pastāstiet, lūdzu, kāda informācija Jums bija pieejama pirms projekta sākuma. Vai 
zinājāt, kas notiks, kas tieši tiks darīts? Vai visa informācija bija saprotama? Par ko 
būtu noderējis vairāk informācijas? 

12. Vai Jūs izlasījāt līgumu? Kurš Jūsu dzīvoklī izlasīja? Vai bija viegli saprast, kas tagad 
notiks un kādas saistības uzņematies? 

13. Cik ilgi notika darbi pie mājas atjaunošanas? Kā tas bija? 
14. Lūdzu, pastāstiet, kādi bija pirmie iespaidi, kad darbi bija pabeigti? 
15. Kādas ir kaimiņu atsauksmes par renovācijas [atjaunošanas] procesu? 
16. Kā vērtējat savu apsaimniekotāju lomu šajā procesā? Kā vērtējat sadarbību ar 

būvniekiem? Kas bija labi, kas nē? 
17. Kas, Jūsuprāt, ir lielākais ieguvums no renovācijas [atjaunošanas]? Kāpēc? 
18. Kā Jums, šķiet, ko Jūsu kaimiņi novērtēja visvairāk? Kāpēc? 
19. Ja nebūtu veikta renovācija [atjaunošana], vai būtu siltinājuši paši dzīvokli/mainījuši 

logus/utt.? 

D. Šībrīža situācija 

20. Pastāstiet, lūdzu, par saviem maksājumiem – vai un kā tie atšķiras no laika pirms 
renovācijas [atjaunošanas]. Vai tas ir vairāk, vai mazāk kā pirms renovācijām 
[atjaunošanas]? Vai esat ar to apmierināti? (siltums, apsaimniekošana, elektrība) 

21. Kā citiem mājā veicas ar maksāšanu? Kas ir labākie, sliktākie maksātāji? Kāpēc tā? 
22. Vai jūtat, ka dzīvoklis un visa māja ir siltāka? Vai tas ir tik silts, cik Jūs cerējāt? Kā ir 

ziemā? Kā vasarā? 
23. Ja varētu kaut ko mainīt visā mājā, ko mainītu? Kāpēc? 
24. Kādus iekšējus dzīvokļa remontdarbus esat veikuši? Vai plānojat? 

E. Iela un kaimiņu mājas 

25. Kā Jūs teiktu, vai dzīvojat labā rajonā? Pēc kā Jūs spriežat, ka ir/nav labs? 
26. Jums blakus cilvēki arī renovēja [atjaunoja] mājas, kā vērtējat viņu mājas? Kas labs, 

kas nē? 
27. Vai esat kaut ko dzirdējuši par to, kā viņiem veicās ar renovēšanu [atjaunošanu]? Ko? 
28. Kā Jums, šķiet, kāpēc vienas mājas izvēlējās renovēt [atjaunot], bet Jūsu/citas nē? 
29. Kā Jums, šķiet, ja Jūs šobrīd gribētu pārdot savu dzīvokli, tad tā vērtība būtu lielāka, 

nekā pirms renovācijām [atjaunošanas]? Un kaimiņu māju dzīvokļiem? 

F. Vērtības 

30. Kāds ir Jūsu viedoklis par klimata pārmaiņām? Vai mēs varam kaut kā ietekmēt 
klimata pārmaiņas? Kā? (Kāpēc nē?) 

31. Vai Jums, šķiet, ka vispār ir svarīgi taupīt enerģiju? Kāpēc? 

a. Kā Jūs taupāt enerģiju? Vai, pērkot jaunas ierīces, pievēršat uzmanību tam, cik 
taupīgas tās ir? Piemēram, ko esat pirkuši ar šādu domu. Vai regulējat 
radiatoru siltumu? (Vai vispār ir tāda opcija?) Cik grādus/siltu parasti turat? 
Kāpēc? 

b. Vai ir kaut kas, ko darījāt pirms renovācijas [atjaunošanas], un tagad vairs 
nedarāt? Ko? 



 

 

G. Valsts un pašvaldība 

32. Vai esat saņēmuši kaut kādu atbalstu dzīvoklim vai mājai no valsts vai pašvaldības? 
Kāda veida? (Dzīvokļa pabalsts, ES fondi, maznodrošinātā statuss u.tml.) 

33. Vai valstij vai pašvaldībai vajadzētu iesaistīties māju atjaunošanā? Kā? Kam tas būtu 
jādara? 

34. Vai ir sajūta, ka tieši jūs varat ietekmēt/mainīt to, kas notiek mājā/rajonā/pilsētā? 

Nobeigumā: Vai Jūs ieteiktu citiem renovēt [atjaunot] mājas? Ko Jūs viņiem teiktu, lai viņus 
pamudinātu? Vai ir kas tāds, ko es nepajautāju, bet ko būtu svarīgi šeit piebilst? 

Vai Jūs būtu ieinteresēts saņemt pētījuma secinājumus/pētījuma ziņojumus? Uzrakstiet, 
lūdzu, savu e-pastu. Kam man vajadzētu aizsūtīt pētījuma rezultātus? 

  



 

 

2. pielikums 

Aptaujas anketa neatjaunotajām mājām 

Mājas adrese: ______________________________________________ 

Mājas vecākais/pārstāvis: ____________________________________ 

Kontaktinformācija (mob.nr., e-pasta adrese): _______________________________ 

Nepieciešamie dati no māju vecākajiem/pārstāvjiem: slīprakstā (italic) 
Dati, kurus apkopo ESEB komanda: standarta rakstā 

Pamatdati: 
Ēkas tips/sērija 
Dzīvokļu skaits 
Stāvu skaits 
Kāpņu telpu skaits 
Kopējā platība, m2 
Ēkas apkurināmā platība, m2 

Ēkas dimensijas: 
Augstums, m 
Platums, m 
Garums, m 
Pagraba sienas h, m: 

 Zem zemes 

 Virs zemes 

Norobežojošās konstrukcijas: 
Bēniņu platība, m2 
Jumta platība, m2 
Pagraba pārseguma platība, m2 
Logu platība, m2 (viena loga un balkonu/lodžiju durvju izmēri): 

 Dzīvokļi 

 Kāpņu telpas 

Nomainīto logu skaits, % 
Veco logu skaits, % 
Durvju skaits un platība, m2: 

 Ārdurvis 

 Pagrabs 

Gala sienu platība (dažādas konstrukcijas/sienas norādīt atsevišķi), m2 
Fasādes sienu platība (dažādas konstrukcijas/sienas norādīt atsevišķi), m2 



 

 

Siltumenerģijas patēriņš: 
Enerģijas patēriņa dati apkurei par pēdējiem trim pilniem gadiem, MWh/mēnesī 
Karstā ūdens patēriņa dati tiem pašiem gadiem, MWh/gadā UN/VAI karstā ūdens patēriņš, 
m3/gadā 
plus Āra gaisa temperatūras -  

Jumta tips/veids: 

 Vai ir bēniņu telpa -  

 Plakans 

 Slīps 

Apkures un karstā ūdens apgādes sistēma: 
Siltummezgla veids – atkarīgais vai neatkarīgais 
Karstā ūdens apgādes sistēma – ar vai bez cirkulācijas 
Čūska vannasistabā (atzīmēt atbilstošo): 

 Pieslēgts apkurei (darbojas tikai apkures sezonā) 

 Pieslēgts karstā ūdens apgādes sistēmai (darbojas visu gadu) 

Papildus jautājumi: 
Vai ēkai ir balkoni vai lodžijas -  
Vai nepieciešams sakārtot aukstā ūdens sistēmu -  
Vai nepieciešams sakārtot kanalizāciju -  
Vai nepieciešams sakārtot lietus ūdens sistēmu -  
Vai nepieciešams kāpņu telpas kosmētiskais remonts -  
Kad pēdējo reizi tika veikta ventilācija sistēmas apkope -  

Veiktie pasākumi (Ja pasākums īstenots, atzīmēt ar X) 

 Pasākuma nosaukums Īstenots 
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Jumta renovācija [remonts]  

Ārsienu un to elementu 
remonts/nostiprināšana 

 

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts  

Mājas ieejas mezgla remonts  

Balkonu/Lodžiju remonts  

Jauna aukstā ūdens apgādes sistēma  

Jauna kanalizācijas sistēma  

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas 
sakārtošana 

 

  



 

 

3. pielikums 

Aptaujas anketa atjaunotajām mājām 

Mājas adrese: ______________________________________________ 

Mājas vecākais/pārstāvis: ____________________________________ 

Kontaktinformācija (mob.nr., e-pasta adrese): _______________________________ 

Nepieciešamie dati no māju vecākajiem/pārstāvjiem: slīprakstā (italic) 
Dati, kurus apkopo ESEB komanda: standarta rakstā 
Atjaunošanas gads: _______ 

Pamatdati: 
Ēkas tips/sērija 
Dzīvokļu skaits 
Stāvu skaits 
Kāpņu telpu skaits 
Kopējā platība, m2 
Ēkas apkurināmā platība, m2 

Norobežojošās konstrukcijas: 
Nomainīto logu skaits, % 
Veco logu skaits, % 

Siltumenerģijas patēriņš: 
Enerģijas patēriņa dati apkurei trīs gadus pirms un trīs gadus pēc projekta, MWh/mēnesī 
Karstā ūdens patēriņa dati tiem pašiem gadiem, MWh/gadā UN/VAI karstā ūdens patēriņš, 
m3/gadā 
plus Āra gaisa temperatūras -  

Apkures un karstā ūdens apgādes sistēma: 
Siltummezgla veids – atkarīgais vai neatkarīgais 
Karstā ūdens apgādes sistēma – ar vai bez cirkulācijas 
Čūska vannasistabā (atzīmēt atbilstošo): 

 Pieslēgts apkurei (darbojas tikai apkures sezonā) 

 Pieslēgts karstā ūdens apgādes sistēmai (darbojas visu gadu) 

Papildus jautājumi: 
Vai nepieciešams sakārtot aukstā ūdens sistēmu -  
Vai nepieciešams sakārtot kanalizāciju -  
Vai nepieciešams sakārtot lietus ūdens sistēmu -  
Vai nepieciešams kāpņu telpas kosmētiskais remonts -  
Kad pēdējo reizi tika veikta ventilācija sistēmas apkope -  



 

 

Veiktie pasākumi (Ja pasākums īstenots, atzīmēt ar X) 

 Pasākuma nosaukums Īstenots 
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Ārsienu siltināšana  

Pagraba pārseguma siltināšana  

Pagraba cokola siltināšana  

Bēniņu pārseguma/Jumta siltināšana  

Logu nomaiņa  

Ārdurvju nomaiņa  

Apkures sistēmas guļvadu nomaiņa  

Apkures sistēmas stāvvadu nomaiņa  

Balansējošo vārstu uzstādīšana  

Pilnīga radiatoru nomaiņa  

Termoregulatoru uzstādīšana  

Karstā ūdens apgādes sistēmas renov. 
[remonts] 

 

Enerģijas monitoringa sistēma  

Atjaunojamie energoresursi  
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Jumta renovācija [remonts]  

Ārsienu un to elementu 
remonts/nostiprināšana 

 

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts  

Mājas ieejas mezgla remonts  

Balkonu/Lodžiju remonts  

Jauna aukstā ūdens apgādes sistēma  

Jauna kanalizācijas sistēma  

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas 
sakārtošana 

 

Papildu pasākumi 

   

   

   

   

   

   

 
Bankas līgums 

1. Kura banka izsniedza aizdevumu? 
2. Vai apsaimniekošanas uzņēmums ir galvojis/sniedzis garantiju kredītam jeb sniedzis 

nodrošinājumu? 
3. Kāds bija procentuālais mājas dzīvokļu īpašnieku skaits, kam bija jāpieņem pozitīvs 

lēmums par ēkas atjaunošanu, lai iegūtu kredītu? Jeb kāds bija procentuālais mājas 
dzīvokļu īpašnieku skaits, kam bija jāpieņem pozitīvs lēmums par apsaimniekošanas 
maksas paaugstināšanu un naudas līdzekļu novirzīšanu kredītsaistību dzēšanai? 

4. Kāds ir kopējais iedzīvotāju parādu apjoms par siltumu, ūdeni un apsaimniekošanas 
maksu, kas nevar tikt pārsniegts gada griezumā? 

5. Vai ir nosacījumi, kad banka piemēro procentu likmes samazinājumu? 
6. Vai tiek veikts procentu likmes pārrēķins? Ja jā, ik pa cik gadiem? 
7. Avansa nosacījumi? 
8. Bāzes likme (Euribor, Rigibor..)? Pievienotā likme? 



 

 

9. Līgumsods, kas ir piemērots par maksājumu termiņu kavējumu? 
10. Līgums sods, kas ir piemērots par aizdevuma atmaksāšanu pirms termiņa? 

Līgums ar būvnieku 
1. Veikto darbu garantijas laiks? Nosacījumi? 

  



 

 

4. pielikums 

Sociālais mārketings 

Sociālais mārketings ir starpdisciplināra metode (Kanzasas Universitāte) jeb rīks, ar kura 
palīdzību var izstrādāt un integrēt mārketinga koncepcijas ar citām metodēm. Šis rīks tiek 
izmantots, lai ietekmētu tādu uzvedību, kas dos labumu indivīdiem un kopienām augstāka 
sociālā labuma vārdā (iSMA 2013), panākot pozitīvu ietekmi uz indivīdu un kopienu dzīvi un 
nodrošinot to ilgtspēju (French, u.c. 2010). Sociālais mārketings sasaista zināšanas un šo 
zināšanu sabiedriski noderīgu pielietojumu. Izmantojot mārketinga prasmes, tā palīdz 
sabiedrisko darbību iestrādāt programmās, kuras ir izstrādātas, un ar kurām sabiedrība ir 
iepazīstināta, lai iegūt vēlamo auditorijas reakciju (Kotler un Zaltman 1971). Tā atšķiras no 
komerciālā mārketinga, jo komerciālajā mārketingā mērķis ir izmainīt uzvedību tā, lai labumu 
no tā gūtu komersants, savukārt sociālajā mārketingā uzvedība tiek izmainīta tā, lai labumu 
gūtu patērētājs vai sabiedrība (Kanzasas Universitāte). Citiem vārdiem sakot, galvenais 
mērķis ir sociālais labums, bet pamatā – ētiskie principi. Džefs Frenčs (Jeff French) un kolēģi 
apkopojuši dažādu autoru izstrādātus sociālā mārketinga pamataspektus (French, u.c. 2010): 

1. sabiedriskais labums; 

2. uzvedība; 

3. mārketinga spēka izmantošana (visās tā izpausmēs); 

4. mērķauditorijas vai klienta noteikta vērtības nozīme (French, u.c. 2010). 

Sociālais mārketings nav tikai rīks vai metode, bet tā palīdz arī radīt izpratni par to, kas liek 
izvēlēties tādu uzvedību, no kuras būs ieguvums gan viņiem, gan sabiedrībai (French, u.c. 
2010). Tajā apvienoti pētījumi, teorija un vislabākā prakse, kā arī sabiedrības un sadarbības 
partneru atklāsmes. Tas viss palīdz radīt pret konkurenci jutīgas un segmentētas sociālo 
pārmaiņu programmas, kuras ir efektīvas, objektīvas un ilgtspējīgas (iSMA 2013). 

Filips Kotlers (Philip Kotler) un Džeralds Zaltmans (Gerald Zaltman) konstatē četrus faktorus, 
kas liecina par sociālā mārketinga efektivitāti (Kotler un Zaltman 1971): 

1. Produkts („produkts un pakalpojums, kas atbilst klienta prasībām vai sociālajai idejai 
tādā veidā, kas tā mērķauditorijai šķiet vēlams, un viņi vēlas to nopirkt”); 

2. Noieta veicināšana („saziņas-pārliecināšanas stratēģija un taktika, kuras rezultātā 
produkts auditorijai kļūst pazīstams, pieņemams un iekārojams”); 

3. Vieta („atbilstošu un piemērotu izplatīšanas un apkalpošanas kanālu nodrošināšana” 
tādā veidā, lai motivēti cilvēki zinātu, „kur var iegādāties produktu”); 

4. Cena („izmaksas, kas pircējam jāpieņem, lai iegādātos produktu”, piemēram, nauda, 
enerģija, stress, kā arī alternatīvās izmaksas (citas garām palaistās iespējas)) (Kotler 
un Zaltman 1971). 
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5. pielikums 

Iesaistīto personu analīze 

Jēdzienu „iesaistītā persona” (stakeholder) un nepieciešamību sadarboties ļoti vienkāršā un 
saprotamā veidā ir aprakstījis Rīds (Reed) ar saviem kolēģiem turpmāk norādītajā piemērā. 
„Iztēlojieties cilvēku grupu, kas piekalnītē slien telti (intereses fenomens), katrs izmantos 
citādu mietiņu jeb stabiņu (metāla, dažādas krāsas plastmasas, koka, leņķveida un citādus 
mietiņus). Katrs cilvēks tur atšķirīgu mietiņu (savas intereses) un mēģina iedzīt vietiņu 
pareizajā vietā, spiežot mietiņu zemē. Taču iesaistītās personas, kuru rokās ir veseri, savus 
mietiņus īstajās vietās spēj iedzīt efektīvāk nekā pārējie. Strādājot vienatnē, telts formu 
noteiks tās atsaites, kuras nostiprinājuši cilvēki ar veseriem, un, visticamāk, pirmā vēja 
brāzma to aizpūtīs pa gaisu. Taču, zinot, ar ko kopā viņi strādā, vesera īpašnieki var 
sadarboties, lai savu daļu izvietotu tādā veidā, lai telts nesabruktu. Viņu spēkos pat būtu 
palīdzēt dažām citām iesaistītajām personām, kurām nav veseru, lai nostiprinātu viņu pusi. 
Tādā veidā sadarbojoties, varbūtība, ka telts izturēs vētru, ir daudz lielāka.” (Reed u.c. 2009). 

Visām pusēm, ko var un kuras „ietekmē vides pārvaldības lēmums, visticamāk, ir interese, un 
tādējādi tās ir iesaistītas” lēmumu pieņemšanas procesā. Taču lēmumu var ietekmēt tikai tie, 
kuriem piemīt divas īpašības – interese un vara. Būtiski ir arī atzīmēt, ka puse, kurai ir vara, 
bet ir vai var nebūt intereses, arī uzskatāma par iesaistīto personu. Lai apkopotu informāciju 
par ieinteresētajām pusēm un pusēm, kuru rīcībā ir vara, tiek izmantota iesaistīto personu 
analīze (stakeholder analysis). Tiek uzdots jautājums: „Kas ir šīs ieinteresētās personas, kam 
ir vara ietekmēt notiekošo? Kā šīs personas mijiedarbojas?” Un, balstoties uz šo informāciju, 
var gūt izpratni par to, „kā tās varētu efektīvi darboties kopā” (Reed u.c. 2009). 

Iesaistīto personu analīzes mērķis ir informēt par un apsvērt alternatīvas projekta 
priekšlikuma agrīnajās stadijās. Projekta vai priekšlikuma īstenošanas stadijā šī analīze palīdz 
efektīvi pārvaldīt iesaistītās personas un pretrunas (Grimble un Chan 1995; Grimble un 
Wellard 1997). Nepieciešams ņemt vērā, ka iesaistītās personas var mijiedarboties un ar 
laiku mainīties (Johnson u.c. 2004). Iesaistīto personu analīze parasti ir ekspertu veikts 
process, un tā neietver visaptverošas sabiedrības aptaujas (Brown u.c. 2016). Iesaistīto 
personu analīzes process (Reed u.c. 2009): 

1. vispirms „nosaka sociālās un dabiskās parādības aspektus, kurus ietekmē lēmums vai 
rīcība”; 

2. otrkārt, „nosaka indivīdus, grupas un organizācijas, kurus skar vai var skart šīs 
parādības daļas (tās var ietvert citus subjektus, kas nav cilvēki un nav dzīvas būtnes, 
un nākamās paaudzes)”; 

3. un, treškārt, „prioritārā secībā sadala indivīdus un grupas atbilstoši to iesaistei 
lēmumu pieņemšanas procesā” (Reed u.c. 2009). 

Pastāv normatīva pieeja un instrumentāla pieeja iesaistīto personu analīzei. Instrumentālā 
pieeja ir pragmatiska un tiek izmantota, lai saprastu, kā noskaidrot, izskaidrot un pārvaldīt 
iesaistīto personu uzvedību ar mērķi panākt vēlamos rezultātus (Reed u.c. 2009). Pastāv arī 
trešā pieeja – aprakstošā iesaistīto personu analīze, bet to reti izmanto vienu pašu, jo „tai 
nav cita mērķa, kā vien aprakstīt attiecības starp konkrēto parādību un tajā iesaistītajām 



 

 

personām” (Donaldson un Preston 1995). To izmanto kopā ar normatīvo un instrumentālo 
analīzi, jo pēdējām divām ir nepieciešama „izpratne par lietu pašreizējo stāvokli”. 

Pastāv dažādas metodes iesaistīto personu analīzes veikšanai. Viena metode vides plānošanā 
un pārvaldībā, piemēram, ietver iesaistīto personu noskaidrošanu, iesaistīto personu 
sadalīšanu un kategorizēšanu un attiecību starp iesaistītajām personām izpēti (Reed u.c. 
2009). Citas metodes procedūra ir šāda (Grimble un Chan 1995): 

1. „noteikt analīzes nolūku (mērķus)”; 

2. „gūt izpratni par sistēmu, lēmumu pieņēmējiem un lēmumu dzinuļiem”; 

3. „noskaidrot galvenās iesaistītās personas”; 

4. „izpētīt iesaistīto personu intereses, īpatnības un apstākļus”; 

5. „noteikt uzvedības modeļus un kontekstu mijiedarbībai starp iesaistītajām 
personām.” (Grimble un Chan 1995). 

Trešā metode ietver iesaistīto personu uzskaites veikšanu, par viņu nozīmi spriežot pēc viņu 
ietekmes pakāpes un intereses par konkrētu iznākumu, attēlojot attiecības starp 
iesaistītajām pusēm un izprotot viņu potenciālu veidot alianses (Lindenberg un Crosby 1981). 

 
P.1. attēls – Iesaistīto personu analīzes posmi (Reed u.c. 2009) 

 



 

 

Rīds un viņa kolēģi izstrādāja kārtību, kādā veicama iesaistīto personu analīze (skatīt P.1. 
attēlu). Viņi ierosina, ka, veicot iesaistīto personu analīzi, vispirms ir jāsāk ar izpratni par 
kontekstu, kādā veicama iesaistīto personu analīze un viņi jāidentificē. Iesaistīto personu 
analīze ir interaktīvs process, un procesa laikā var pievienot arī citas iesaistītās personas. 
Robežas reizēm ir skaidri noteiktas. Noteiktās robežas palīdz vieglāk identificēt iesaistītās 
personas (Reed u.c. 2009), jo nav iespējams ietvert visas iesaistītās personas, un jābūt 
dažiem kritērijiem, kuras iesaistītās personas būtu jāiekļauj (Clarke un Clegg 1998). Kritēriji 
var būt ģeogrāfiskā teritorija (Nacionālā parka robeža) vai demogrāfiski (tautība, vecums). Šie 
kritēriji ir atkarīgi no analīzes priekšmeta, un tos nosaka pētījuma analītiķis (Reed u.c. 2009). 
Nosakot robežas, pastāv risks, ka dažas iesaistītās personas var palaist garām, savukārt visas 
parādībā iesaistītās personas var nebūt zināmas (Clarkson 1995). 

Iesaistīto personu analīzes metode tiek izmantota tādās jomās kā uzņēmuma vadība, 
politikas izpēte un politiskās zinātnes. Uzņēmumu vadībā ir nepieciešams izprast iesaistītās 
personas līdzdalību, ietekmi un iespējas atbalstīt vai apdraudēt uzņēmuma veiktspēju, 
savukārt politiskajā pārvaldībā ir nepieciešams izprast iesaistīto pušu uzvedību, intereses, 
dienaskārtību un viņu ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesu. Politiskajās zinātnēs analīze 
tiek izmantota, lai panāktu efektīvāku darbu, nodrošināt lēmumu īstenošanas caurskatāmību 
un novērtēt nākotnes stratēģisko variantu iespējamību (Brugha un Varvasovsky 2000). 
Iesaistīto personu analīze ir noderīga arī saistībā ar apkārtējās vides problēmām, jo tā ir 
„daudzkārt pielietojama, un tajā ir daudz lietotāju grupu, tā satur ārējos faktorus un 
kompromisus, ietekmē resursu pieejamību vai produktivitāti nākotnē” (Brown u.c. 2016). 

Iesaistīto personu analīzes pozitīvās iezīmes ir tās stimulējošā iedarbība uz marginālajām 
grupām, piemēram, sievietēm, cilvēkiem, kuriem nav pieejams stabiliem sociālajiem tīkliem, 
neprivileģētajiem vai sociāli atstumtajiem un „tiem, līdz kuriem grūti nokļūt, jo viņi dzīvo tālu 
no galvenajiem ceļiem” (Johnson u.c. 2004). Potenciālās problēmas ietver konfliktu rašanos, 
neobjektivitāti, zināšanu, prasmju vai resursu trūkumu, manipulācijas iespējas un etniskās 
problēmas, pārstāvot cilvēku viedokļus (Reed u.c. 2009). 
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