PAR PROJEKTU
2007.gada 7.martā Preiļu novada dome noslēdza līgumu
par Interreg III A projekta SIII-61 “Sadarbība starp
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu
iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas
un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes
jautājumiem” finansējumu. Projektā iesaistīti partneri
no Latvijas un Lietuvas. Preiļu novada dome – Vadošais
partneris, Ludzas pilsētas dome, Zarasai rajona pašvaldība.
Projekta kopējais finansējums – 65 677 EUR. Preiļu novada
domes kopējais projekta finansējums ir 18 768 EUR, no
kuriem 75% jeb 14 076 EUR sastāda ERAF līdzfinansējums,
15% jeb 2 815,2 EUR sastāda pašvaldības līdzfinansējums
un 10% jeb 1 876,8 EUR sastāda valsts līdzfinansējums.

Projekta Vispārīgais mērķis
- veicināt sociālekonomisko izaugsmi pierobežas teritorijās
Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā pašvaldību un sabiedrības
līmenī Preiļos, Ludzā, Zarasai.

Specifiskie mērķi:
Veicināt sabiedrības sadarbību aktivizējot iedzīvotāju
kopienas energoefektivitātes jautājumu apmācības un
projektu sagatavošanas jomā;
Veidot labu kaimiņattiecību pieredzi un dalīties tajā ar citām
kopienām;
Nostiprināt pašvaldību lomu sabiedrības kopienu attīstības
atbalstīšanā.

Projekta aktivitātes:
Iedzīvotāju kopienu aktivizēšana un apmācība
energoefektivitātes jautājumos;
Tiks veikts energoaudits daudzdzīvokļu mājai Preiļos,
Daugavpils ielā 70;
Sagatavota
tehniskā
dokumentācija
mājas
energoefektivitātes palielināšanai;
Pieredzes apmaiņas braucieni uz Valmieras
pašvaldību;
Izdots projekta informatīvais buklets, izveidots
projekta logo, ievietota informācija par projekta gaitu
vietējos masu medijos.
Projekta ieviešanas laiks: 2007.gada 20.marts – 2007.gada
28.decembris
Preiļu, Ludzas un Zarasai pilsētās projekta ietvaros tika
veikts energo audits un izstrādāts tehniski ekonomiskais
pamatojums daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām.
Projekta mērķis ir samazināt siltuma zudumus un uzlabot
dzīves apstākļus daudzdzīvokļu dzīvojamajos namos,
Preiļos un Ludzā, ilgtermiņā nodrošināt ēkas atbilstību
būvnormatīvu prasībām un veicināt kopumā pašvaldību un
privātā dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu.
Energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros

plānots veikt ārsienu un jumta siltināšanu, bet ilgtermiņā
– veikt visu norobežojošo konstrukciju, tajā skaitā pagraba,
siltināšanu, atlikušo veco logu nomaiņu un atjaunot iekšējo
siltumapgādes sistēmu. Energoefektivitātes paaugstināšanas
programmas realizācijas rezultātā:
uzlabosies ēkas vispārējais tehniskais stāvoklis un tiks
nodrošināti normatīviem
atbilstoši dzīves apstākļi;
līdz 60%, salīdzinot ar esošo stāvokli, samazināsies
siltumenerģijas patēriņš,
uzlabosies ēkas siltumapgāde;
par aptuveni 1% samazināsies ar apkuri saistīto kaitīgo
izmešu apjoms Preiļu
pilsētas siltumapgādē;
līdz pat 4 tūkst. Ls, salīdzinot ar esošo stāvokli,
samazināsies ēkas apkures
izmaksas, rēķinot esošajās cenās.
Dzīvojamajos namos Preiļos un Ludzā, energoefektivitātes
paaugstināšanas projekts sadalīts divās daļās – prioritārā
investīciju programma, kurā iekļauta ārsienu un jumta
siltināšana, un ilgtermiņa programma, kuras ietvaros plānots
pilnībā rekonstruēt visu ēku, veicot visu norobežojošo
konstrukciju siltināšanu un iekšējās siltumapgādes sistēmas
atjaunošanu visos dzīvokļos. Šajā darbā analizēta tikai
prioritārā investīciju programma, ko var realizēt, nepārceļot
nama iedzīvotājus uz citām pagaidu dzīvesvietām.
Maksimāla projekta efekta sasniegšanas priekšnosacījumi ir
stāvvadu balansēšana un jauna siltummezgla ar automatizētu
vadību ar darbības korekciju atbilstoši iekštelpu
temperatūrai. Lai motivētu iedzīvotājus, jārīko sabiedrības
informēšanas kampaņa par energoefektivitātes pasākumu
ieviešanas mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem.
Aprēķinos pieņemts, ka energoefektivitātes paaugstināšanas
programmas realizāciju uzsāks 2007.g. ar tehniskā projekta
izstrādi un pabeigs 2008.g. Ilgtermiņa investīciju
programma realizējama turpmāko 2 gadu laikā, taču, lai
veiktu iekštelpu remontus, jāatrod pagaidu dzīvojamā
platība nama iemītniekiem un rekonstrukcijas projekts
jāsaskaņo ar visiem dzīvokļu īpašniekiem. Ņemot vērā
atsevišķu iedzīvotāju grupu, piemēram, pensionāru, slikto
finansiālo stāvokli un augstās būvdarbu izmaksas, pilnīga
ēkas rekonstrukcija tuvākajos gados visticamāk nebūs
iespējama.
Energoefektivitātes
paaugstināšanas
programmas
īstenošanai paredzēts piesaistīt ERAF un valsts budžeta
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (saskaņā ar 2004.03.02.
MK noteikumiem Nr.124 „Noteikumi par kritērijiem valsts
budžeta dotācijas piešķiršanai
pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto
projektu īstenošanai”)



Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
renovācijas nepieciešamības motivācija
un ar to saistītie jautājumi
Ir pieņemtas vairākas programmas, likuma normas,
standarti u.c. dokumenti attiecībā uz racionālu un efektīvu
enerģijas izmantošanu, pieņemtas arī jaunas prasības
par energoefektivitāti jaunbūvēm un renovējamām
ēkām sakarā ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Pašreizējā
likumdošana nodrošina pietiekamu pamatu energoaudita
ieviešanas uzsākšanai, un dod noteiktu energoaudita
veikšanas brīvību. Šāda, ar likumdošanu saistīta situācija,
paliks līdz brīdim, kad ,,Ēku energoefektivitātes likums”
tiks pieņemt valsts līmenī. Sabiedrība ir motivēta taupīt
enerģiju augstās enerģijas cenas dēļ un tarifu pieaugšanas
tendences dēļ. Diemžēl enerģijas taupība notiek pārprastā
veidā -samazinot iekštelpu komforta līmeni. Tas notiek
iekštelpu gaisa temperatūras pazemināšanās dēļ, kas liecina
par efektīvas enerģijas lietošanas sapratnes trūkumu.

un lietderīgu pieredzi, tomēr vairumam māju iedzīvotāju
ir nepieciešams atbalsts kopīgu lēmumu pieņemšanai un
sadarbības veicināšanai.
Šajā kontekstā ir nepieciešams atbalstīt dzīvokļu īpašnieku
sabiedrību veidošanos, un to attīstību, kas paredz efektīvu
finansu un organizatorisko vadību ēku apsaimniekošanas
jomā. Ir nepieciešams sniegt tehniska un organizatoriska
rakstura konsultatīvo palīdzību, lai veicinātu energoauditu,
investīciju priekšlikumu sagatavošanu un lēmumu
pieņemšanu.
Lai atvieglotu situāciju un veiktu precīzus renovācijas
pasākumus, kā arī lai izvairītos no haotiskā renovācijas
procesa ir sagatavots Valsts aģentūras ,,Mājokļu aģentūras“
energoaudita standarts un metodoloģija.

Papildus ir nepieciešama daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iedzīvotāju un DzīKS-u/DzīB-u informēšana un
izglītošana, papildus motivējoši pasākumi, informētības
līmeņa paaugstināšanai energoefektivitātes jautājumos.
Realizējot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas
projektus, daži DzīKS-i/ DzīB-i snieguši labu piemēru

Projektā iesaistītā daudzīvokļu māja Ludzā.



Renovācijas vīzija un instrumenti
Pašreizējai situācijai raksturīgā stagnācija ir bīstama
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju stāvoklim gan
būvtehniskajā, gan sociālajā ziņā, tāpēc nepieciešama
mērķtiecīga un ātra rīcība. Tomēr ēku atjaunošanas
uzsākšana ir ļoti kompleksa, un ir acīmredzams, ka
dzīvokļu īpašnieki nav gatavi paši risināt situāciju. Lai
iedzīvotāji paši spētu pārvaldīt un uzturēt savu dzīvojamo
platību, nepieciešams valsts atbalsts. Dzīvokļu privatizācija
ir viens no soļiem kopējā privatizācijas procesā. To var
uzskatīt par pabeigtu tikai tad, kad namos ir izveidotas
funkcionējošas pārvaldes struktūras, bet iedzīvotāji
beidz sevi uzskatīt par īrniekiem un sāk domāt par savu
īpašumu. Funkcionējošu DzĪKS-u/DzīB-u izveide visos
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonos jāuzskata par
svarīgu Latvijas mājokļu politikas mērķi. Ilgākā termiņā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās nepieciešams panākt
tādus mūsdienu dzīves apstākļus, kas būtu salīdzināmi ar
Rietumeiropas standartiem.

ir pamatā vērsta uz kredītu pieejamības palielināšanu
jaunajām ģimenēm ar bērniem “pirmā mājokļa” iegādei,
denacionalizēto namu īrniekiem mājokļa iegādei un zemu
cenu ģimenes māju būvniecībai, kā arī daudzdzīvokļu māju
renovācijas un rekonstrukcijas procesa veicināšanai,
kas nodrošinās mājokļa uzlabošanu. Ar programmas
palīdzību, plānots palielināt iedzīvotāju daļu, kurai būtu
pieejams aizdevums mājokļu situācijas uzlabošanai, kā
arī pilnveidot kreditēšanas sistēmu, lai tā nodrošinātu
daudzdzīvokļu māju renovāciju, rekonstrukciju un
energoefektivitātes paaugstināšanu, vienlaicīgi apturot ēku
pārmērīgi strauju nolietošanos.

Lai radītu pamatu dzīvojamā fonda attīstībai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonos, ir nepieciešams
saprast, ka DzIKS/DzīB izveide un ēku atjaunošanas
pasākumi ir vienots process. Dzīvokļu īpašnieki jāiedrošina
un jāatbalsta kļūt par aktīvākiem savu namu saimniekiem.
Dažas publiskās institūcijas, piemēram, Valsts aģentūra
,,Mājokļu aģentūra” un Rīgas pašvaldības aģentūra «Rīgas
mājoklis», jau tagad informē un apmāca cilvēkus, kā gūt
zināšanas par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu
un kā pildīt savus jaunos īpašnieku pienākumus. Šī noderīgā
pieeja ir jāatbalsta, sniedzot dzīvokļu īpašniekiem iespēju
īsā laikā bez šķēršļiem finansēt atjaunošanas pasākumus un
uzlabojumus. Citās Eiropas valstīs jau sen pastāv valstiskas
programmas, kas mājokļu attīstību atbalsta ar īpašiem
valsts aizdevumiem vai ar noteiktu mājokļu atjaunošanas
pasākumu, piemēram, enerģētisko uzlabojumu daļēju
apmaksu. Šādu pieredzi var izmantot arī Latvijā.
Atjaunošanas darbus veicinoša aizdevumu programma
kopā ar atbalstu DzīKS-u/DzīB-u izveides un pārvaldes
organizatoriskajiem procesiem būtu vislabākā iespēja radīt
pozitīvu ēku atjaunošanas klimatu Latvijā. Publiskajām
institūcijām būtu jāmudina un jāmēģina pārliecināt
dzīvokļu īpašnieki, ka, ieguldot atjaunošanas pasākumos
šodien, ilgtermiņā šie līdzekļi atmaksāsies. Jāapsver arī
iespēja Latvijas valstij izveidot aizdevumu programmu un
sniegt tiešu finansiālu atbalstu šīm aktivitātēm.
Ka vienu no Valsts aizdevuma programmas variantu
ir nepieciešams minēt MAKPII posmu, kas ir MAKP I
posma turpinājums. Tajā tiek realizēta valdības apstiprinātā
politika mājokļu jomā un dzīvojamā fonda attīstības
tendences. Programma ir akceptēta ar MK 25.08.2005.
rīkojumu Nr.576 ,,Par Mājokļu attīstības kreditēšanas
programmas (II posms) aktualizāciju”. Programma

Projektā iesaistītā daudzīvokļu māja Preiļos.



Daudzdzīvokļu
attīstība

Projekta ietvaros organizētās iedzīvotāju apmācības un
pierēdzes apmaiņas braucieni.

dzīvojamo

māju

rajonu

Vairums Latvijas iedzīvotāju dzīvo
padomju laikā būvētajās daudzstāvu
dzīvojamās mājās. Šīs mājas veido
mikrorajonus un neapšaubāmi ir
Latvijas dzīvojamā fonda pamats.
Tomēr ir jāatrisina jautājums, kā
saglabāt un attīstīt šīs daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un rajonus. 60%
Latvijā esošo dzīvokļu tika uzcelti
laika posmā no 1961. līdz 1990.gadam.
Gandrīz visas šīs mājas ir no gataviem
paneļiem celtas daudzstāvu ēkas,
kuras Latvijas pilsētās sastāda gandrīz
divas trešdaļas no dzīvojamā fonda.
Pat tad, jājauno mājokļu celtniecība
turpināsies, turpmākajā desmitgadē
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajoni
tik un tā saglabāsies. Par šo faktu liecina
dzīvojamās platības kvadrātmetru
skaits uz vienu iedzīvotāju. Latvijā tie
ir 24.3 m2 , kas ir stipri zem ES vidējā
rādītāja (Igaunija - 27.7 m2 , Somijā
36.3 m2). Dzīves līmenim pieaugot,
pieprasījums pēc papildu dzīvojamās
platības Latvijā augs, un šis
pieprasījuma pieaugums kompensēs
iedzīvotāju skaita kritumu, novedot
pie mērena kopīgā dzīvojamā fonda
pieauguma turpmākajos gados.

Par cik Latvijā ir ierobežoti
jaunbūvju resursi, padomju laika
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
joprojām ir svarīga loma mājokļu
sektorā. Dzīvojamās mājas apsekošana
Preiļos
Tuvākajā laikā nebūs iespējams
aizvietot daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju rajonu dzīvojamo platību
ar jaunām dzīvojamām mājām.
To nevar nodrošināt ne Latvijas
būvniecības industrijas iespējas, ne arī
iedzīvotāju finansiālie resursi. Tāpēc
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajoni
turpinās veidot mājokļu fonda pamatu
Latvijā arī turpmāk.



Enerģijas taupīšanas mehānismi

Lai samazinātu enerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams saprast, kādi siltuma
zudumi ir jākompensē, kāpēc tie ir radušies un kādi energoefektivitātes
pasākumi ir jāveic. Tā kā katra māja ir unikāla, tad arī energoefektivitātes
pasākumi katrai mājai būs atšķirīgi. Lai noteiktu nepieciešamās investīcijas,
kuras būs visefektīvākās un visātrāk atmaksāsies ir jāveic energoaudits.
Vispārinot energoefektivitātes pasākumus ēkā, tos var iedalīt vairākās
grupās pēc vienojošām pazīmēm. Balstoties uz Dānijas un citu valstu
speciālistu pieredzi, energoefektivitātes pasākumus var iedalīt sešās
grupās:

ēkas norobežojošās konstrukcijas –
energoefektivitātes pasākumi, kas ļauj samazināt
enerģijas patēriņu, veicot ēkas norobežojošo
konstrukciju (ārsienu, logu, jumta/bēniņu,
pagraba pārseguma) siltināšanu;
vadība un kontrole – energoefektivitātes
pasākumi, kas ļauj samazināt enerģijas
patēriņu, veicot telpu temperatūras kontroli un
regulēšanu;
ventilācija – energoefektivitātes pasākumi, kas
ļauj samazināt enerģijas patēriņu, samazinot āra
gaisa infiltrācijas apjomus līdz normatīvos
noteiktai robežai;
inženierkomunikācijas – energoefektivitātes
pasākumi, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu,
veicot pasākumus inženierkomunikāciju
sistēmās;
apgaismojums – energoefektivitātes pasākumi,
kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu
apgaismojuma sistēmās;
elektroiekārtas – energoefektivitātes pasākumi,
kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu izmantojot
elektroiekārtas (sūkņus, veļas mašīnas, elektriskus
sildītājus, kondicionierus, televizorus, ledusskapjus
utt.).

Lai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja arētu sasniegt plānoto
enerģijas patēriņa samazinājumu, visbiežāk ir jākombinē dažādu
grupu pasākumi.



Energoefektivitātes pasākumi dzīvojamo
māju siltumnoturības un tehnisko
parametru uzlabošanai

Energoefektivitātes pasākumi pēc vienotas
energoaudita veikšanas secības, steidzamības un
nepieciešamo līdzekļu apjoma ir iedalāmi trīs
prioritātēs:

,,A”
,,A”

,,B”
,,B”

,,C”
,,C”



prioritāte sastāv no tādiem energoefektivitātes
pasākumiem, kuri ir izdarāmi pēc iespējas ātrāk, lai
mazinātu bīstamību, apturētu bojāšanos vai panāktu
ievērojamus ietaupījumus.
Prioritāte parasti ietver sevī tādus energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus kā aukstā un karstā
ūdens lietošanas ierīču sakārtošana un ūdens patēriņa
skaitītāju uzstādīšana dzīvokļos; logu, lodžiju, durvju
un ārdurvju remonts vai blīvēšana; stāvvadu cauruļvadu
balansēšana; esošo siltummezglu rekonstrukcija vai
nomaiņa, nodrošinot automatizētu siltuma padeves
regulēšanu atkarībā no āra gaisa temperatūras. Šīs
grupas pasākumi ir būtiski nepieciešami vairumam
māju, un tos ieteicams veikt, tiklīdz tas kļūst finansiāli
iespējams. Noteikti jāuzlabo apkures un karstā ūdens
piegādes un sadales sistēmas. Lodžiju iestiklošanu
var apsvērt kā lietderīgu pasākumu. Siltumenerģijas
patēriņa samazinājums ir atkarīgs no energovadības.
Veicot šos energoefektivitātes pasākumus, kopumā
iespējams panākt 20 – 30 % lielu siltuma patēriņa
ietaupījumu, un to īstenošanas izdevumi var atmaksāties
četros, piecos gados.
prioritāte sastāv no tādiem energoefektivitātes
pasākumiem, kurus ir nepieciešams īstenot dažu
tuvāko gadu laikā (1-3 gados). Izdarot vēlāk,
izmaksas būs lielākas un iespējami jauni bojājumi.
prioritāte pārsvarā ietver mājas gala (bezlogu)
sienu un bēniņu siltināšanu; automātiski regulējamas
piespiedu nosūces ventilācijas (ar nosūci no vannas
istabām un virtuvēm) ierīkošanu; apkures un karstā
ūdens cauruļvadu izolēšanu vai esošās izolācijas
uzlabošanu pagrabos, kā arī apkures sistēmas
pārveidi no vien cauruļu sistēmas par divcauruļu
sistēmu. Šos pasākumus ieteicams veikt pēc 1. grupas
pasākumiem. Tā papildus iespējams iegūt aptuveni 15%
siltumenerģijas ekonomijas.
prioritātes pasākumus jāīsteno nākamo 5 - 1 0 gadu
laikā.
prioritātē ietilpst tādi energoefektivitātes pasākumi,
kuri ietver logu un durvju nomaiņu; termoregulēšanas
vārstu un siltumenerģijas uzskaites ierīču uzstādīšanu
uz radiatoriem dzīvokļos; mājas sānu sienu un
pagraba pārsegumu siltināšanu; 316., 318. sērijas un
citām piecstāvu mājām-divslīpju jumtu izveidi virs

savietotā mājas jumta, jumta pārseguma siltināšana.
Šie pasākumi būtu veicami vienlaikus ar ,,A” un ,,B”
prioritātes pasākumiem vai secīgi pēc tiem, ja paredzēts
ieguldīt lielas investīcijas. Papildinot iepriekšējo grupu
pasākumus ar šīs grupas pasākumiem, iespējams iegūt
kopējo siltumenerģijas ietaupījumu līdz 40 % vai –
atsevišķām mājām – līdz pat 45 % salīdzinājumā ar
iepriekšējo patēriņu.
Pirms analizēt attēloto informāciju, ir nepieciešams
atzīmēt, ka, sākotnēji energoaudita metodoloģijai
bija cita struktūra, standartizētā siltumenerģijas
ietaupījuma dati tika ierakstīti kā kāpums starp ēku
energoefektivitātes klasēm. Tādējādi primārie izpētes
dati satur ciparisku standartizētā ēkas siltumenerģijas
patēriņa marķējuma informāciju par 38 daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām un dažu energoaudita veicēju firmu
prognozes. Tādejādi šajā nodaļā attēlotajos grafikos
no 2.1. līdz 2.2. tika analizētas 38 daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas. Tās sadalītas pēc skaita, sērijām,
būvniecības gada un reģioniem.
Analizējot augšminētos datus (2.1.attēls) tika
konstatēts, ka vidējais ietaupījums ieviešot ,,A”
prioritātes energoefektivitātes pasākumus, sastāda
36 kWh/m2 gadā. Vislielākā ekonomija pārsvarā
iespējama Kurzemes reģionā (Ventspilī, Kuldīgā un
Liepājā).
2.1. attēlā ir attēlota situācija daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās pēc ,,A” un ,,B” prioritātes siltumenerģijas
ekonomijas pasākumu ieviešanas . Kā redzams attēlā,
vidējais ietaupījums, ieviešot ,,A” un ,,B” prioritātes
energoefektivitātes pasākumus, sastāda 70 kWh/
m2 gadā. Šeit dominē Kurzemes reģions un Rīgas
rajons. Datu izkliede nav liela, minimālais enerģijas
ietaupījums ir ap 40 kWh/m2 gadā, maksimālais 150
kWh/m2 gadā.
Attēlā
ir
parādīta
informācija
par
siltumenerģijas ekonomiju
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās, ieviešot ,,A”, ,,B” un
,,C” prioritātes pasākumus.
Kā redzams attēlā, vidējais
siltumenerģijas ietaupījums
sastāda 90 kWh/m2 gadā.
Vislielākie siltumenerģijas
ietaupījumi ir konstatēti
Rīgā un Olainē.
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Organizatoriskā shēma
Lai samazinātu enerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams
saprast, kādi siltuma zudumi ir jākompensē, kāpēc tie ir
radušies un kādi energoefektivitātes pasākumi ir jāveic.
Tā kā katra māja ir unikāla, tad arī energoefektivitātes
pasākumi katrai ēkai būs atšķirīgi. Atšķiras arī organizācijas,
kuras būs iesaistītas to veikšanai. Tomēr šādu pasākumu
realizācijas shēma neatšķiras.
Ēkas īpašnieks vai iedzīvotāji nolemj uzsākt objekta
rekonstrukciju un deleģē ēkas iedzīvotāju pārstāvi (turpmāk
tekstā – pasūtītāju) rīkot cenu aptauju un noslēgt līgumu par
energoaudita veikšanu.
Energoauditori (neatkarīgi konsultanti ar attiecīgam
zināšanām) izstrādā koncepciju, analizējot alternatīvas, un
biznesa plānu, lai pasūtītājs saņemtu kredītu.
Energoauditori izstrādā konkursu dokumentāciju vai veic
tās ekspertīzi.
Neatkarīgu konsultantu (nevis iekārtu piegādātāju)
pakalpojumi ir obligāts veiksmes priekšnosacījums.
Ēkas īpašnieks vai iedzīvotāji organizē ēkas iedzīvotāju
sapulci, kurā nolemj ņemt kredītu, izvēloties
energoefektivitātes pasākumus no energoaudita atskaites.
Ēkas īpašnieks vai iedzīvotāji vēršas bankās, iesniedz
biznesa plānu un meklē kredītu ar vislabākajiem
nosacījumiem.
Ēkas īpašnieks vai iedzīvotāji izsludina konkursus
būvniecībai un raugās, lai konkursa noteikumos tiek
iekļauti arī kvalitātes tin energoefektivitātes jautājumi.
Projektētāji izstrādā projektu, ja tas ir nepieciešams.
Un iekārtu piegādātāji piedalās cenu aptauja vai
konkursa par materiālu vai iekārtu piegādi. Cenu
aptauju rīko pasūtītājs. Uzvarētāju noteikšanā vajadzētu
pieaicināt energoauditorus.
Materiālu un iekārtu piegādātāji, kuri ir uzvarējuši
konkursā, piegādā iekārtas, garantējot augstu kvalitāti.
Būvniecības firmas piedalās cenu aptauja vai konkursā
par materiālu vai iekārtu uzstādīšanu (montāžu). Cenu
aptauju rīko pasūtītājs. Uzvarētāju noteikšanā vajadzētu
pieaicināt energoauditorus. Būvniecības firmas,
savukārt, izpilda energoauditoru, arī projektētāju
iecerēto.
Energoauditori vai projektētāji konsultanti veic
projekta īstenošanas pārraudzību. Energoauditori veic
ēkas energopatēriņa monitoringu, vācot datus par
enerģijas patēriņu un iesakot tālākos uzlabojumus.

Energoaudits
Energoefektivitātes pasākumus nedrīkst īstenot haotiski.
Tie jāsāk ar ēkas energoaudītu, kas ir jāuzskata par
energoefektivitātes pasākumu īstenošanas pirmo soli.
Energoaudits ir sistemātiska procedūra, kuras mērķi ir:
iegūt pareizu informāciju par esošo enerģijas
patēriņu ēkā un noteikt faktorus, kas ietekmē šo
patēriņu;
noteikt un salīdzināt ekonomiski izdevīgākos
energoefektivitātes pasākumus.
Energoaudita galvenais mērķis ir paradīt tas vietas, kur ir
iespējams samazināt energopatēriņu, nemazinot komfortu,
dodot tam ekonomisku pamatojumu.
Veicot auditu, var tikt aplūkoti arī citi aspekti (tehniskais
stāvoklis, vides problēmas), bet galvenā interese ir
energotaupības iespējas. Energoaudita galaprodukts ir noteikta
veida atskaite un ēkas energopase, kas tiek rakstīta, lai parādītu
energotaupības iespējas un dotu pasūtītājam maksimāli
objektīvu informāciju, un ļautu pieņemt pareizāko lēmumu.
Energoaudita rezultāti ir gan tādi, kas ir izmantojami tūlīt, gan
tādi, kas lietojami ilgākā laika periodā.
Energopase. Šis dokuments agri vai vēlu arī Latvijā
būs nepieciešams, lai varētu pārdot māju vai
dzīvokli.
Enerģijas ietaupījuma analīze. Inženiertehnisko
energoefektivitātes priekšlikumu uzskaitījums
prioritārā secībā.
Ekonomiskā analīze. Alternatīvu ekonomiskais
pamatojums, lai saņemtu kredītus konkrētā
pasākuma īstenošanai.
Ekoloģiskā analīze. Alternatīvu ekoloģiskais
pamatojums, lai pierādītu energoefektivitātes
pasākumu īstenošanas rezultātā iegūto ietekmes uz
vidi un klimatu samazinājumu.
Energoauditu nepieciešams veikt katru vai katru otro gadu,
lai koriģētu datus energopase un noskaidrotu, kādi darbi
veicami atbilstoši jau padarītajam.
Energoauditu vajadzētu veikt energoauditoram ar augstāko
tehnisko izglītību enerģētikas vai mehānikas inženierzinātnēs
un pieredzi šajā nozarē. Ēkas īpašnieks var pajautāt, vai
energoauditoram ir profesionālās civiltiesiskā atbildības
apdrošināšana un kāda ir summa, par kuru viņa darbība ir
apdrošināta. No ēkas īpašnieka viedokļa, šī apdrošināšana
ir vēlama, jo viņš var saņemt kompensāciju gadījumā, ja
energoauditors ir pieļāvis kļūdu savā darbā un tas vēlāk rada
nevēlamas sekas ēkas īpašniekam.
Ēkas energoaudita izmaksas var svārstīties lielā diapazonā
atkarībā no audita sarežģītības pakāpes, taču vidējās izmaksas
par vienas daudzdzīvokļu ēkas standarta energoauditu
(energoaudita laikā netiek veikti speciāli mērījumi, piemēram,
ēkas spiediena tests) var būt robežās no 200 līdz 400 latiem.
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ENERGOEFEKTIVITĀTES
PASĀKUMU KLASIFIKĀCIJA
Vispārinot energoefektivitātes pasākumus ēkās, tos
var iedalīt vairākās grupās pēc vienojošām pazīmēm.
Balstoties uz Dānijas un citu valstu speciālistu
pieredzi, energoefektivitātes pasākumus var iedalīt
sešās grupās.
Lai varētu sasniegt plānoto enerģijas patēriņa
samazinājumu, visbiežāk ir jākombinē dažādu
grupu pasākumi, piemēram, I grupas pasākumiem
nebūs nozīmes, ja vienlaicīgi netiks veikti K grupas.
Dažus no energoefektivitātes pasākumiem
iedzīvotājiem ir iespēja īstenot tikai ēkas līmenī, bet
dažus – tikai dzīvoklī. To realizācijai nepieciešamo
ieguldījumu diapazons var būt ļoti plašs: dažreiz
izdevumi ir nelieli, bet citos gadījumos nepieciešamas
lielas investīcijas.

Energoefektivitātes pasākumu
klasifikators

E

K

vadība un kontrole – energoefektivitātes pasākumi, kas
ļauj samazināt enerģijas patēriņu, veicot telpu temperatūras
kontroli un regulēšanu;

V

ventilācija – energoefektivitātes pasākumi, kas ļauj samazināt
enerģijas patēriņu, samazinot āra gaisa infiltrācijas apjomus
līdz normatīvos noteiktai gaisa apmaiņas kārtai;

I

A

Projekta popularizēšanas pasākumi.



ēkas norobežojošās konstrukcijas – energoefektivitātes
pasākumi, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu, veicot ēkas
norobežojošo konstrukciju (ārsienu, jumta/bēniņu, pagraba
pārseguma) siltināšanu;

EL

inženierkomunikācijas – energoefektivitātes pasākumi,
kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu, veicot pasākumus
inženierkomunikāciju sistēmās (apkures, ventilācijas, karstā
ūdens sistēmas);

apgaismojums – energoefektivitātes pasākumi ļauj samazināt
enerģijas patēriņu apgaismojuma sistēmās;

elektroiekārtas – energoefektivitātes pasākumi, kas ļauj
samazināt enerģijas patēriņu, izmantojot elektroiekārtas
(sūkņus, veļas mašīnas, TV, ledusskapjus utt.).

Energoefektivitātes pasākumi ēkās
Vispārinot energoefektivitātes pasākumus ēkās, zemāk dots to uzskaitījums alfabētiskā secībā .

1. Apkures sistēmas rekonstrukcija
Šī pasākuma mērķis ir ieekonomēt līdzekļus apkurei un
paaugstināt komfortu. Jāatceras, ka tikai viena apkures
sistēmas elementa, piemēram, cauruļvadu, nomaiņa viena
pati var arī nesamazināt apkures izdevumus (dažreiz tie pat
varētu pieaugt kredīta atmaksas dēļ).

2. Bēniņu siltināšana
Bēniņu siltināšana ir viens no efektīvākajiem siltuma taupības
pasākumiem, kurš diezgan ātri atpelna ieguldītās investīcijas.
Visbiežāk praksē uz bēniņu grīdas tiek uzbērta vai uzklāta
siltumizolācija.

3. Pagrabu siltināšana
Šo pasākumu varētu sadalīt divos etapos.
•1. Lai mazinātu siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu,
nepieciešams siltināt pagraba griestus, uzklājot tiem
izolācijas slāni.
•2. Lai mazinātu siltuma zudumus caur pagraba ārējām
sienām, ir jāveic pagraba ārsienu siltināšana. Parasti tas
tiek veikts, uzklājot siltuma izolācijas materiālu, kurš tiek
pārklāts ar gofrētām plāksnēm. Pēdējās nepieciešamas
ne tikai, lai aizsargātu siltuma izolācijas slāni, bet arī lai
ēka iegūtu acij tīkamāku izskatu. Pirms siltināšanas darbu
sākšanas speciālistiem jāizvērtē, vai nepieciešama arī
izolācija zem zemes, lai neveidotos siltuma tilti.

4. Ēkas ārsienu siltināšana
Šis pasākums ne tikai mazina siltuma zudumus caur ārsienām,
bet arī novērš ārsienu caur salšanu, pelējuma veidošanos
un palielina iekšējo sienu virsmu temperatūru. Parasti tiek
īstenota ārsienu izolēšana. Tomēr īpašos gadījumos tiek veikta
iekšējo sienu izolēšana. Tas tiek īstenots vecām ēkām, kuram
obligāti ir jāsaglabā oriģinālās fasādes un arhitektonisko
veidojumu izskats. Citos gadījumos iekšējo sienu siltināšana
nav vēlama. Pieņemot lēmumu par dzīvokļa sienu siltināšanu
no iekšpuses, ir nepieciešams veikt kondensācijas procesa
aprēķinus un izmantot specifiskus materiālus.

5. Cauruļu siltuma izolācijas uzlabošana
Siltuma zudumi no slikti izolētām apkures sistēmas
caurulēm pagrabos arī dod savu artavu siltumenerģijas rēķina
paaugstināšanā. Tā iemesla dēļ būtu nepieciešams Šīs caurules
izolēt. Piemēram, pa cauruļvadu, kura diametrs 34 mm, plūst
50 C karsts ūdens. Siltuma zudumi neizolētam cauruļvadam
ir 44 W/m. Pārklājot to ar 50 mm biezu izolāciju, zudumi
samazinās līdz 7.5 W/m.

6. Logu noblīvēšana mājas koplietošanas telpās
Logi parasti ir ēkas vājais punkts. Zudumus šajā gadījumā var
iedalīt pārvades un ventilācijas zudumos.
Siltuma pārvades zudumi caur stiklu ir 4-6 reizes lielāki nekā
caur sienām, turklāt siltuma tilti parasti rodas vietās starp
rāmi un sienu.
Arī ventilācijas zudumi var būt ļoti lieli, ja logus nevar blīvi
aizvērt vai ja starp rāmi un sienu ir šķirbas.

Šādos gadījumos trepju telpas siltuma zudumi pieaug
palielinātas velkmes dēļ.
Logu aizsardzība pret laika apstākļu ietekmi (putu materiāls,
lente vai audums) var ievērojami samazināt nevēlamos
ventilācijas zudumus.

7. Veco logu nomaiņa pret modernākiem
mājas koplietošanas telpās
Veco logu nomaiņa pret jauniem ēku kāpņu telpās nav
uzskatāma par energoefektivitātes pasākumu. Tas vairāk
jāvērtē kā kosmētisks remonts. Kaut arī tiek iegūts neliels
siltuma zudumu samazinājums, šādi pasākumi vispār
neatmaksājas, ja tos izvērtē no siltumenerģijas patēriņa
samazinājuma viedokļa.

8. Mājas ārdurvju noblīvēšana
Līdzīgi logiem, arī ārdurvīm ir spraugas starp rāmi un sienu,
bieži ir novērojamas šķirbas un neblīvumi arī pašās durvīs.
Tie ir siltuma zudumu avoti. Tāpat kā gadījumos ar logiem,
arī ārdurvju neblīvumu novēršanai nav nepieciešami lieli
kapitālieguldījumi, Efektu dod arī atspere durvīs, kas tiek
uzstādīta, lai durvis pašas kārtīgi aizvērtos.

9. Mājas ārdurvju nomaiņa
Gadījumos, kad iedzīvotāji izšķiras par jaunu ārdurvju
uzstādīšanu, tiek ieguldīti 4-10 reizes lielāki līdzekļi, bet
siltumenerģijas ietaupījumi paliek tieši tādi paši, kā iepriekšējā
variantā ar durvju blīvēšanu. Tas vairāk jāvērtē kā kosmētisks
pasākums.

10. Mājas vējtveru sakārtošana
Vējtveris ir telpa, kas atrodas starp ārdurvīm un otrām durvīm,
kas savieno vējtveri ar trepju telpu. Vējtveris novērš siltuma
zudumus no trepju telpas. Vējtvera sakārtošana un pilnvērtīga
izmantošana bieži vien neprasa lielus kapitālieguldījumus. Šīs
problēmas risinājums vairāk ir atkarīgs no iedzīvotāju vēlmes
un uzvedības.

11. Siltuma mezglu uzstādīšana
Moderniem individuāliem siltuma mezgliem ir daudz
priekšrocību:
ļauj kvalitatīvi regulēt ēku apkures sistēmas, nodrošinot
telpās optimālu, iedzīvotāju izvēlētu temperatūru; nepieļauj
pārkuri;
iespējams ieregulēt nepieciešamo apkures un karstā ūdens
temperatūras režīmu noteiktam laika periodam – diennaktij,
nedēļai u.tml. (piemēram, naktī samazinot karstā ūdens
temperatūru un par dažiem grādiem pazeminot telpu
temperatūru);
siltummainis nodala ēkas siltumapgādes sistēmā un ārējos
siltumtīklos cirkulējošo ūdeni. Avārijas gadījumā apkures
sistēmā var notikt tikai neliela noplūde;
ēkas apkures sistēma strādā ar pazeminātu spiedienu, līdz ar
to ir drošāka ekspluatācijā; •- minimāli uzturēšanas izdevumi;
•- tiek nodrošināts vienmērīgs apkures režīms ēkas visos
stāvos un visās sekcijās.
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12. Apkures sistēmas balansēšana
Ir svarīgi, lai apkures sistēma būtu labi sabalansēta un lai katrs
radiators saņemtu precīzi aprēķināto ūdens plūsmu. Ja apkures
sistēma nav balansēta, daži radiatori saņem pārāk lielu plūsmu,
šo radiatoru jauda ir pārāk augsta un telpu temperatūra ir
stipri paaugstināta. Tajā pašā laikā citi radiatori saņem pārāk
mazu plūsmu, kā rezultātā tiem ir mazāka siltumatdeve un
telpās ar šiem radiatoriem ir pazemināta temperatūra. Lai
paaugstinātu telpu temperatūru, parasti paaugstina turpgaitas
temperatūru uz radiatoriem. Rezultātā rodas daudz augstāka
temperatūra nekā nepieciešams tajās telpās, kurās tā jau ir
pārāk augsta un, protams, rodas enerģijas pārtēriņš. Apkures
sistēmas, kas apgādātas ar termostatiem uz radiatoriem, daļēji
ir sabalansētas.

13. Automātisko temperatūras regulatoru
uzlikšana ēkas siltuma mezglā
Automātiskā temperatūras regulatora uzstādīšana dod iespēju
samazināt siltumenerģijas patēriņus gan diennakts laikā
(piemēram, naktī padodot mazāk siltumu), gan speciālos
laikos nedēļā utt. Tie dod iespēju arī ieprogrammēt ūdens
temperatūru atkarībā no āra gaisa temperatūras.

14. Ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija
Visbiežāk ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija ir
nepieciešama gadījumos, kad tiek nomainīti logi. Tas ir
pasākums, kura rezultātā enerģijas patēriņš pieaug.
zudumi caur norobežojošajam konstrukcijām un ar
ventilāciju.

Energoefektivitātes prasības atšķiras
jaunbūvēm un esošajām būvēm.
Lai jaunbūves būtu pēc iespējas
“energotaupīgākas” saskaņā ar
Būvniecības likumu [LV] ir izdoti:
2001. gada 27. novembra
Ministru kabineta noteikumi
Nr. 495 “Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN
002-01 “Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika””
[LV.]. Būvnormatīvs nosaka
siltumtehniskās projektēšanas
kārtību un tā mērķis ir
samazināt enerģijas patēriņu
ēkās, paaugstinot enerģijas
izmantošanas efektivitāti, ēku
projektēšanā un būvniecībā
paredzot enerģētiski efektīvus
būvelementus, kas ierobežo
oglekļa dioksīda emisiju.
2003. gada 23. septembra
Ministru kabineta noteikumi
Nr. 534 “Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN
231-03 “Dzīvojamo un publisko
ēku apkure un ventilācija””
[LV]. Būvnormatīva prasības
stājas spēkā ar 2004. gada 1.
janvāri un tajā ir iekļautas arī
Direktīvā 93/76/EEC noteiktās
tiesību normas.
Saskaņā ar Publisko aģentūru
likumu ir izdoti 2002. gada
17. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 424
“Valsts aģentūras “Mājokļu
aģentūra” nolikums”,
un
Mājokļu
aģentūra noteikta
kā valsts iestāde, kas izveidota, lai īstenotu vienotu valsts politiku mājokļu jomā un
kuras pienākumos ietilpst arī
“3.4. metodiski vadīt mājokļu
apsaimniekošanas
procesu,
analizēt enerģijas patēriņu
daudzdzīvokļu mājās un metodiski vadīt energoefektivitātes
paaugstināšanu
mājokļu
sektorā;
3.5. nodrošināt mājokļu monitoringu”.
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Energoefektivitātes pasākumi ēkās

Esošām būvēm jāveic renovācijas darbi, kur iekļauti dažādi energoefektivitātes pasākumi, kuri attiecas uz ēkas siltināšanu:

Fasāžu siltināšana;
Jumtu / bēniņu izolēšana;
Grīdu / pagrabu izolēšana;
Logu, durvju nomaiņa vai blīvēšana.
Argumenti ēkas siltināšanas nepieciešamībai:
Tiek samazināti izdevumi apkurei;
Tiek radīts veselīgs klimats iekštelpās;
Būtisks ēkas vērtības pieaugums;
Tā ir ideāla iespēja saglabāt ēkas būvfizikālo substanci;
Ievērojami samazinās apkārtējās vides piesārņojums;
Ēkas optiskā veidola uzlabošana.

Ietaupījumi, īstenojot energoefektivitātes pasākumus
N.p.k. Energoefektivitātes pasākumi

Siltuma zudumu samazinājums, %

1.

Bēniņu izolēšana

3…7

2.

Ārsienu izolēšana

9 …13

3.

Logu blīvēšana

4…8

4.

Logu atjaunošana

5… 9

5.

Jaunu logu uzstādīšana

0… 2

6.

Pagraba pārseguma izolēšana

3… 7

7-

0,5… 2
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Ko darīt?

Lai samazinātu enerģijas pakalpojumu
rēķinu, nav vajadzīgi lieli ieguldījumi pietiek, ja maina savus paradumus.

1

Namā telpu logu nebrīvas vietas jānoblīvē, logi jāremontē vai jānomaina;

2

Jāizolē sadales cauruļvadi;

3

Jāuzstāda balansēšanas vārsti un jāveic sistēmas hidrauliskā regulēšana;

4

Jāseko, lai telpu temperatūra nebūtu paaugstināta;

5

Jāanalizē izmaksas par apkures pakalpojumiem.

Pasākumi, kurus katrs var veikt par brīvu
Lielāka daļa aukstā gaisa ienāk istabā pa logiem un durvīm, kas nav ciešas, tāpēc kārtīgam siltinājumam ir liela nozīme.
Lielāks daudzums karstā ūdens tiek patērēts neautomātiskajās trauku un veļas mazgājamajās mašīnās.
Padomi - kā taupīt siltumenerģiju:
Neaizšķērsojiet radiatorus ar mēbelēm vai citiem priekšmetiem, jo tas aizšķērso siltuma ieplūšanu istabā. 3a uz radiatora
uzstādīts termoregulators, tā sensoram jāuztver istabas temperatūra;
Aiz radiatoriem novietojiet siltumu atstarojošu materiālu un siltinošus blīvējumus balkona durvis;
Lielākās mēbeles novietojiet pie arējām sienām;
Labāk vēdiniet telpas īsu brīdi, bet intensīvi, nekā ilgu laiku. Apkures sezonā logs jāatver tikai uz Īsu bridi - lai ielaistu svaigu
gaisu. Ja Jums uzstādīts radiatora termoregulators un nepieciešama ilgāka vēdināšana, noregulējiet to uz minimālo vērtību;
Neaizklājiet radiatorus ar aizkariem, tad siltais gaiss ieplūdis istabā, nevis pacelsies gar auksto loga stiklu;
Siltuma zudumus caur logu var samazināt, ierīkojot dubultos logus, noblīvējot spraugas, vai ievietojot papildus stiklu starp
esošajiem dubultlogiem;
Ziemā aizveriet žalūzijas uz nakti. Dubulti stiklots logs ar aizvērtām žalūzijām ir līdzvērtīgs trīskārtīgi stiklotam logam.
Ventilāciju virs plīts lietojiet, tikai cepot, jo tā mazina siltumu;
Hermētiski noblīvējiet ne tikai logu, bet arī ārdurvju spraugas; Uzstādiet karstā un aukstā ūdens skaitītājus, ja to vel neesat
paspējis izdarīt;
Mazgājiet traukus aizvērtā izlietnē nevis zem tekoša krāna, vislabāk lietojiet automātisko trauku mazgājamo mašīnu ar zemu
ūdens patēriņu;
Ja vannas vietā mazgāsieties dušā, ūdens patēriņu samazināsiet 5-7 reizes;
Salabojiet visus pilošos krānus, jo tie ir vislielākie ūdens zagļi;
Izvēlieties tādas elektroierīces, kas taupa enerģiju. Piemēram, enerģiju taupošās gaismas spuldzes elektroenerģiju patērē pat
piecas reizes mazāk nekā parastās;
Neatstājiet TV un VIDEO ilgstoši ieslēgtus gaidstāves režīmā, jūs ietaupīsiet 10% no visas mājsaimniecībā patērētās
enerģijas.
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Lai maksimāli izmantotu radiatora doto siltumu:
Attīri radiatoru no putekļiem un nosēdumiem jau savlaicīgi, pirms apkures sezonas sākšanās, un
uzturi to tīru arī turpmāk. Īpaši daudz netīru nosēdumu, no ēdienu gatavošanas tvaikiem rodas uz
radiatoriem virtuvē;
Bez vajadzības nepārkrāso radiatorus - katrs krāsojuma slānīs samazina radiatora siltumatdevi;
Neierobežo radiatorus no apsildāmās telpas ar aizkariem, mēbelēm vai starpsienām;
Atceries, ka ap radiatoru jābūt brīvai silta gaisa kustībai, tāpēc neuzglabā dažādus priekšmetus zem, uz, vai aiz radiatora.

Centies ierobežot mitruma rašanos telpās:
Nežāvē veļu un apģērbu dzīvoklī;
Gatavojot ēdienu, uzliec katlam vāciņu un samazini liesmu;
Mitrumam, kas rodas mazgājoties dušā, gatavojot ēdienu, u.c., nedrīkst ļaut izplatīties pa visu dzīvokli. Aizver virtuves vai
vannas istabas durvis un atver ventilācijas lūciņu;
Uzturi ventilācijas restītes un kanālus tīrus un regulē ventilācijas lūciņas pēc vajadzības.

Karstā ūdens patēriņa samazināšana:
Aizgriez karstā ūdens krānu, ja ūdeni nelieto, arī tad, ja tu to nelieto īslaicīgi;
Salabo krānus un ventiļus, kā arī pilošo dušu. Pat lēni piloši krāni patērē no 5 līdz 10 litru ūdens dienā.
Nemazgā traukus zem tekoša ūdens, mazgā tos bļodā, vai izlietnē ar korķi.

Pasākumi, kurus var veikt ar nelieliem ieguldījumiem.
Jumta siltināšana
Nosiltiniet jumtu ar vismaz 150 mm biezu siltumizolācijas vati un Jūs ietaupīsiet 20% no siltuma izmaksām. Vienlaikus
nosiltiniet arī durvju spraugas un bēniņu lūkas.

Logu stiklošana
Dubultīgi stiklots logs var samazināt siltuma zudumus caur logiem par 50%. Jauni, augstākas energoefektivitātes stikli siltuma
zudumus samazinās vēl par 10%. Atcerieties, ka optimālais attālums starp dubultajiem stikliem ir 20 mm. Apvienojiet šo
zudumu samazināšanas pasākumu ar logu nomaiņu pret jauniem.
Siltuma zudumi gadā caur labi noblīvētu logu
stikls 600 kWh/m2
stikli 270 kWh/m2
stikli 180 kWh/m2
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Ko darīt?

Ārsienu siltināšana
Samazina siltuma zudumus caur sienām par 60%, kas Jums nesīs līdz 35% ietaupījumu enerģijas pakalpojumu rēķinā. Sienu
siltināšanu var paveikt vienā dienā un Jums nevajadzēs izvākties no mājas. Pirms siltināšanas noskaidrojiet, vai Jūsu mājas
ārsienas var tikt piepildītas (tādas parasti ir pēc 30.gadiem būvētajās mājās).

Durvju un logu spraugu noblīvēšana
Caur caurvējainām durvīm un logiem Jūs pazaudējat 20% no siltuma. Tam ir vienkāršs risinājums - aizblīvējiet spraugas ar
attiecīgiem materiāliem. Šo darbu var veikt gan siltināšanas speciālisti vai Jūs pats.
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Papildu pasākumi
Ierīkojot dzīvoklī siltuma kontroles regulatorus, Jūs uzlabosiet jebkuras centrālapkures sistēmas efektivitāti un samazināsiet
savus enerģijas rēķinus par 20%. Jūs varat izvēlēties no liela regulatoru klāsta ar dažādām kontroles funkcijām, bet īpaši
svarīgi ir šādi četri elementi:
Istabas temperatūra;
Karstā ūdens temperatūra;
Apkures un karstā ūdens ieslēgšana un izslēgšana;
Karstā ūdens boilera izslēgšana.

Radiatoru termostatu vārsti nodrošina individuālu istabas temperatūras kontroli. Tuvākai informācijai apmeklējiet
energoefektivitātes centru. Kontroles programmētāja ierīkošana Jums izmaksās 80 - 300 Ls un gadā.
Energoefektivitātes pasākums ir ēkas pilnveidošanas projekts, kā rezultāts ir enerģijas patēriņa samazināšana. Tiek panākta
enerģijas lietderīgāka izmantošana, uzlabojās komforta stāvoklis telpās. Tā kā samazinās izmaksas par enerģiju, tas nozīmē,
ka energoefektivitātes pasākumos ieguldītie līdzekļi atmaksājas.
Energoefektivitātes pasākumus nevar organizēt haotiski. Lai pēc iespējas izvairītos no neefektīva naudas līdzekļu ieguldījuma,
pie tam, neesot īsti pārliecinātam, par to, ka līdzekļi ieguldīti pareizi, vislabāk griezties pie speciālista - energoauditora. Šis
speciālists veic ēkas energoauditu, kas ir sistemātiska procedūra ar mērķi iegūt precīzu informāciju par esošo enerģijas
patēriņu ēkā, noteikt tos faktorus, kas ietekmē šo patēriņu, kā arī salīdzināt ekonomiski izdevīgākos energoefektivitātes
pasākumus.
Energoaudita rezultātā tiek uzskaitītas nepilnības ēkā no siltumtehniskā viedokļa un doti ieteikumi par iespējamajiem
risinājumiem, kas balstās uz profesionāliem aprēķiniem. Energoaudits norāda uz konkrētiem energoefektivitātes
pasākumiem, kas ēkā būtu jārealizē un uz to atmaksāšanās laiku un efektivitāti.
Tagad vairs nav nekāds jaunums, ja kārtējā daudzdzīvokļu ēkā ir veikts energoaudits un realizēti siltumenerģijas taupīšanas
pasākumi. Latvijā veikto energoauditu skaits skaitāms simtos un jau realizēti māju energoefektivitātes paaugstināšanas
piemēri ir atrodami visā Latvijā - Valmierā, Madonā, Kuldīgā, Rēzekne, Rīgā un šādu ēku kļūst arvien vairāk.
Viens no redzamākajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem ir norobežojošo konstrukciju siltināšanas
darbi. Bez tam pastāv vēl arī citi energoefektivitātes pasākumi, kuru realizācijā nav nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi.
Vienīgi kvalificēts speciālists dotajā situācijā spēs norādīt iespējamos risinājumus, kā ieguldot nelielus finansu līdzekļus, var
panākt būtisku siltumenerģijas patēriņa samazinājumu un telpu mikroklimata uzlabošanu.
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SECINĀJUMI

• Ir noteikta palielināta energoauditu veikšanas
nepieciešamība Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās.
• Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir
ievērojams energoefektivitātes paaugstināšanas
potenciāls, kura ietvaros var līdz divām reizēm
samazināt mājokļu siltumenerģijas patēriņu un
iedzīvotāju maksājumus par siltumenerģiju.
• Energoefektivitātes rādītāju analīze parāda, ka
siltumenerģijas taupīšanas potenciāls var atšķirties
un atšķiras ēkās, kuras ir nodotas ekspluatācijā vienā
ekspluatācijas nodošanas gadā, kā arī vienas un tās
pašas sērijas ietvaros.
• Nepieciešama
intensīvāka
valsts
iejaukšanās
dzīvojamā fonda saglabāšanā un energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu veicināšanā. Valstij ir jānodrošina nepieciešamos normatīvus
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
rādītāju nodrošināšanai.
• Nepieciešams attīstīt renovācijas finansiālos atbalsta
instrumentus, gan no privātā sektora uz valsts sektoru,
gan arī no valsts puses atbalstot privāto sektoru.
• Renovētās mājas kalpo par labas prakses
piemēriem, kas radījušas pārliecību par reālu
pasākumu veikšanas iespējamību kā minētajās pilsētās,
tā arī vietās, kur nav vietējo ēku renovācijas piemēru.
• Ir nepieciešams atbalstīt jaunu, modernāku tehnoloģiju
ieviešanu energoauditu veikšanā, metodikas attīstībā,
likumdošanā, kā arī būvniecības un būvuzraudzības
procesos.
• Nepieciešams īstenot starptautisko un vietējo
programmu realizāciju energoefektivitātes jomā
ar izdevīgākiem noteikumiem, galvenokārt radot
iespējas piesaistīt lētākus resursus un saņemt
līdzfnansējumu, kā arī administratīvo barjeru
samazināšanai.
• Papildus
nepieciešams
izveidot
kompetentu
konsultatīvu aparātu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
renovācijai, kā arī valsts organizāciju renovācijas
kvalitātes pārbaudei.
• Izpētītās Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
iedalāmas energoefektivitātes klasēs no ,,H" līdz ,,L".
• ,,Ieviešot ,,A" prioritātes pasākumus, mājokļos ir
iespējams sasniegt līdz 36 kWh/m2 siltumenerģijas
ekonomiju gadā, kur daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
ieguldījums ,,A” prioritātes kompleksā sastāda 6 LVL/
m2.
• Vidēji vienas mājas ,,A" prioritātes pasākumu ieviešanai
ir nepieciešams 14000 LVL liels ieguldījums
• Ieviešot ,,A" un ,,B" prioritātes pasākumus mājokļos ir
iespējams sasniegt līdz 71 kWh/m2 gadā siltumenerģijas
ekonomiju, kur daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
ieguldījums ,,A” un ,,B” prioritātes kompleksā sastāda
12 LVL/m2
• Vidēji vienas mājas ,,A" un ,,B" prioritātes
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•

•

•

•

pasākumu ieviešanai ir nepieciešams ieguldīt 30000
LVL
Ieviešot ,,A" , ,,B" un ,,C" prioritātes pasākumus
mājokļos ir iespējams sasniegt līdz 90 kWh/m2
gadā siltumenerģijas ekonomiju, kur daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju ieguldījums ,,A”, ,,B” un ,,C”
prioritātes kompleksā sastāda 20 LVL/m2.
Vidēji ,,A", ,,B" un ,,C" prioritātes pasākumu
ieviešanai vienā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir
nepieciešams 54 000 LVL liels ieguldījums.
Ieviešot pilnu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
energoplānā paredzētos darbus ir iespējams sasniegt
,,D” energoefektivitātes klasi, kur standartizētais
siltumenerģijas patēriņš ir no 76 - 90 kWh/m2.
Analizētajos
mājokļos
ieviešot
pilno
energoefektivitātes kompleksu ir iespējams sasniegt
200 MW/h gadā siltumenerģijas ekonomiju.
Teorētiskais vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
ar standarta parametriem pilnas siltumenerģijas
ietaupījums sastāda līdz 4400 LVL/gadā.

