
DME programma



Daudzdzīvokļu

māju  

atjaunošanai līdz  

2022. gadam  

pieejama Eiropas  

Savienības nauda

Programma



166,4
milj. EUR

~1030 mājas

Programmas apmērs

(kopā ar Banku finansējumu +/- 300 milj. EUR)



Dzīvot siltākā,  

ekonomiskākā

un  skaistākā
mājā!

Programmas mērķis



Nosacījumi mājai 

Mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un

vienam īpašniekam 

nepieder vairāk kā 20% no 

kopējā dzīvokļa skaita vai 

20% domājamo daļu no 

kopīpašuma (ierobežojums 

neattiecas uz pašvaldībām)

Max 50%Max 20%

Neapdzīvojamo telpu 

platība nepārsniedz 50% no 

dzīvojamās mājas kopējās 

platības (izņemot 

neapkurināmas bēniņu un 

pagrabu telpu platības)

Min 5 dzīvokļi



Nosacījumi projekta attecināmajām izmaksām

Projekta IRR > 0, rēķinot     

20 gadu periodā 

(t.i. ietaupījums 20 gadu 

laikā lielāks par 

renovācijas izmaksām)

Siltumenerģijas patēriņš 

apkurei pēc renovācijas 

nepārsniedz             

90* kWh/m2 gadā

* koriģējams atkarībā no mājas 
atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem
rādītājiem (MK noteikumu 58. punkts) 



Nosacījumi ALTUM aizdevumam / garantijai

Iedzīvotāju parādi (apsaimniekošanas, atkritumu 

apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumi) < 10 % no šo pakalpojumu 

rēķinu summas pēdējā gada laikā



▪ Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas 

telpās

▪ Inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide

▪ Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un 

ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana

▪ Autoruzraudzība un būvuzraudzība

▪ Projekta vadīšanas izmaksas

▪ Pievienotās vērtības nodoklis

Attiecināmās izmaksas



Neattiecināmās izmaksas

▪ Ēkas energoaudits

▪ Tehniskā projekta sagatavošana

▪ Izmaksas, kas radušās pirms atbalsta piešķiršanas

Nav attiecināmas arī to pasākumu izmaksas, kuru īstenošana nav ekonomiski 

pamatota – neatmaksājas 20 gadu laikā (skat. Energoefektivitātes kalkulatorā)
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Piesakās DME 
grantam

(grants 40)

Izstrādā 
tehnisko 

dokumentāciju 

Veic 
piegādātāju 

atlasi

Piesakās DME 
programmai 

(projekts 100)
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Apstiprina 
grantu (40)

Realizē projektu 
(100)

Izmaksā grantu
Dz.īp. (apmaksā 

rēķinu 40)

Grants pēc 100% ESKO darbu pabeigšanas

Piestāda vienu
rēķinu Dz.īp. 

pēc proj. 
pabeigšanas 

(40)

Turpina iekasēt no 
Dz.Īp. samaksu par 

pakalpojumu

Apstiprina 
aizdevumu 
(max. 100)

Dz.īp. Izvēlas 
ESKO

Dz.īp. Izvēlas PP
Seko līdzi 
projekta 

realizācijai

Sniedz atskaiti 
un pamatojošo 
dokumentāciju

Saņem daļēju 
samaksu par 
pakalpojumu

Saņem grantu

Nodrošina proj. 
finansējumu 

(100)



Projekta ideja

Dz.īp. Kopsapulce 
Nr.1 

(Pilnvarotās personas 
un ESKO izvēle)

ESKO izstrādā 
tehnisko 

dokumentāciju

ALTUM izvērtē PP 
iesniegtos tehniskos 

dokumentus

ESKO izstrādā 
piegādātāju atlases 

dokumentāciju / veic 
atlasi

Altum izvērtē PP 
iesniegto piegādātāju 
atlases dokumentāciju 
/ atlasītos piegādātājus  

Dz.īp. Kopsapulce Nr.2 

(Projekta 
apstiprināšana)

PP iesniedz granta
pieteikumu

ALTUM apstiprina 
grantu

Granta līguma 
parakstīšana

Būvniecības darbi 
ALTUM apstiprina 

attiecināmās 
izmaksas

Process



#sakiJĀsiltināšanai


