
 

Kur mēs esam? 



Enerģijas patēriņš pa sektoriem (%) 

82% 

10% 

8% 

Apkure

Siltais ūdens

Elektroierīces

28.7 

26.8 

44.5 

Transports, satiksme

Rūpniecība

Saimniecība,
amatniecība,
tirdzniecība,
pakalpojumi



Enerģijas zudums 



Kas mūs sagaida nākotnē ? Pasīvā māja! 

Ārsienas Siltuma caurlaidības  

koeficients (W/m²k) 

EnEV 2007 0,35 – 0,45 

EnEV 2009 0,2 – 0,3 

LBN 002 -01 0,25k – 0,5k 

1.Siltumenerģijas patēriņš gadā drīkst būt 15 kWh/m2. 

 

2.Ēkas kopējais enerģijas patēriņš (telpu apsilde, siltā 

ūdens ražošana, elektrības patēriņš) drīkst būt ne lielāks 

par 120 kWh/m2. 

 

3.Ventilācijas sistēmas siltuma efektivitātei jābūt lielākai 

par 75 procentiem, turklāt noteikti jāstrādā rekuperācijas 

režīmā. 

 

4.Mājas ārējo konstrukciju siltuma caurlaidība U<0,15 

W(m2*K) sākot ar 2019. 

 

5.Stiklojuma siltuma caurlaidība U<0,8 W(m2*K). 

 



Energo audita - termogrāfiskā analīze 

Gaišās vietas – liels 
enerģijas zudums 

Tumšās vietas – mazi 
enerģijas zudumi 



Enerģijas saglabāšanas noteikumi mājām – siltuma izolācijas sistēmas  

Apkures izmaksas vienas ģimenes mājoklī:  
salīdzinājumam ar izolāciju un bez izolācijas 



Energopase – MK noteikumi par ēku enrgosertifikāciju nr. 40. 2009. gada 13.01. 



Kā siltināt? Kāpēc tā? 
 

Siltinot ēkas no ārpuses, 

iespējams: 

 
• Izvēlēties siltuma izolācijas 

optimālo biezumu 
 

• Siltināt ēkas neatkarīgi no 
iedzīvotājiem 
 

• Atjaunot ēkas fasādi 
 

• Izmantot sienas konstrukcijas 
siltuma inerci 



Mitruma ietekme uz sienas konstrukciju 

ārsiena 

Siltumizolācijas materiāls; 

armējošā kārta un apdares slānis 

Kondensāts 

Ūdens 

tvaiks 

Nokrišņi 



Ar ko siltināt nosaka LBN 

Saskaņā ar LBN 002-01 

 

Sdsiltā puse 

Sdaukstā puse 

≥  5 

  

  materiāli μ Sd 
Sd siltā puse/ 

Sd aukstā puse 

  Akrila špaktele un krāsa   2     

Siltā puse I Kaļķa - cementa apmetums 0,01m 6 0,06     

  Gāzbetona vai keramzītbetona bloki 0,2m 6 1,2 I/I I/II 

      3,26 1,13 17,2 

  Akrila špaktele un krāsa   2     

Siltā puse II Dzelzbetona panelis 0,15m 100 15 II/I II/II 

      17 5,88 89,5 

  SAKRET BAK + PG + SBP + grKS + KS   0,09     

Aukstā puse I Putu polistiros 0,1m 28 2,8     

      2,89     

  SAKRET BAK + PG + SBP + grKS + KS   0,09     

Aukstā puse II Minerālvate 0,1m 1 0,1     

      0,19 

 Sd = μ x d (m) 
 

  



Ierobežojumi krāsas toņu izvēlē 

Atstarošanās koeficients raksturo virsmas spēju atstarot  uz to krītošo gaismu 

> 40  

gaišs  

20 – 40  

vidējs  

< 20  

tumšs  

Saskaņā ar EC rekomendācijām nav vēlams fasādes krāsošanai izmantot 

krāsas toņus ar gaismas atstarošanās koeficientu mazāku par 40 % 

 

Pastāv arī stingrāki normatīvi, kas prasa gaismas atstārošanās koeficientu 

ne mazāku par 30%. 



Ierobežojumi krāsas toņu izvēlē 



Ārējās apdares slāņu mehāniskā izturība 

Kategorija 

 

       Triecienizturības nosacījumu apraksts             
                             

I 
Sienas daļas, kas viegli pieejamas triecieniem un izmantošanai tam iepriekš 

neparedzētā veidā. 

II 

Sienas daļas, kuru attālums no zemes vai grīdas dara nepieejamas triecieniem ar 

kāju vai metieniem ar priekšmetiem, vai samazina ietekmes spēku. Kā arī sienas 

daļas, kuru izmantošana neatbilstoši mērķiem ir maz iespējama.  

III 

Sienas daļas, kuru attālums no zemes vai grīdas nodrošina aizsardzību pret 

triecieniem ar kāju vai metieniem ar priekšmetiem. Kā arī sienas daļas, kuru 

izmantošana neatbilstoši mērķiem ir maz iespējama.  



Ārējās apdares mehāniskā izturība 

II kategorija  

II kategorija 

II kategorija 

I kategorija II kategorija 

III kategorija  

III kategorija 



Vēja slodzes kategorijas 

• Latvijas būvnormatīvs LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" 

 

Atkarībā no būvobjekta atrašanās vietas tiek aprēķināti stiprinājuma dībeļu skaits uz 1m2 



 

Siltināšanas sistēmas 



Kas tas ir - ETAG 004 

  GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL  
 

 of 
   

  EXTERNAL THERMAL INSULATION  
 

  COMPOSITE SYSTEMS WITH  
 

  RENDERING (ETICS) 
 

 
 
 



 ETA – 10/0185; ETA – 10/0064  

 Gan sistēma kopumā, gan atsevišķi tās komponenti 
tiek testēti paredzot 25 gadu darba mūžu. 

 
 

 
 

  
• Ugunsdrošība; 

   
• Higiēna, veselība un vide: 

• Ūdens absorbcija; 
• Tvaiku caurlaidība; 
• Salnoturība; 

 
 

 

  
• Kalpošanas ilguma aspekti: 

• Sistēmas testēšana pēc novecošanas; 

 
 

 

  
 

• Triecienizturība; 

 
 

 

  
• Drošība lietošanā: 

• Adhēzija starp slāņiem; 
• Fiksācijas stiprība; 
• Vēja slodzes pretestība; 

 
 

 

  
• Aizsardzība pret troksni; 

 

 
 

 

  
• Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana; 

 
 

 



Kā projektēt saskaņā ar ETICS? (external thermal insulations component 
system) 

 

Kas jāņem vērā projektējot siltināšanas sistēmu: 

• Jānovērtē  ēkas esošā pamatne/siena 

• Jāizvēlas siltumizolācijas materiāls un tā biezums  

(LBN 002-01 un LBN 201-07) 

• Jāizrēķina siltumizolācijas biezums un stiprinājumu 

daudzums (LBN 003-01 Būvklimatoloģija) 

• Jāizvēlas apdares veids un krāsa 

 

 

 



Pēc ETICS sertifikāta iegūšanas tiek noteikta sistēmas īpašības  

Putu polistirols 

 E - būvizstrādājums degšanas laikā jau 

pirmajās divās minūtēs var radīt vispārējas 

uzliesmošanas situāciju; 

Putu polistirols sistēmā  

B - būvizstrādājums nerada vispārējas 

uzliesmošanas situācijas, tomēr tas var 

uzturēt degšanu attīstīta ugunsgrēka 

gadījumā; 

Uguns reakcijas klases saskaņā ar LBN 201 - 07 



Siltuma izolācijas sistēmas – sastāvdaļas  

Pamats (sienas pamatmateriāls) 

Līmjava BK vai BAK 

Izolējošais materiāls  (putu polistirols vai minerālvate) 
 

Stiprinājuma dībeļi  

Armējošā java BAK  

Armējošais siets 

Armējošā java  BAK 

Apdare: 
Grunts PG 
Dekoratīvais apmetums  (minerālais  SBP vai MRP, akrila AP,) 
Grunts un krāsa  KS 



Siltuma izolācijas sistēmas – sastāvdaļas  

Pamats (sienas pamatmateriāls) 

Līmjava BK vai BAK vai KAM 

Izolējošais materiāls 

Armējošā java BAK vai KAM 

Armējošais siets 

Stiprinājuma dībeļi 

Armējošā java BAK vai KAM 

Elastīgā flīžu līme FFK 

Šuvju masa keramiskam apšuvumam  
  



Sistēmas turētāja pienākumi 

•Sniegt detalizētu sistēmas aprakstu  par fasādes siltināšanas darbiem sākot ar  

virsmu sagatavošanu līdz fasādes ekspluatācijas noteikumiem. 

•Izstrādātu  siltināšanas detaļu zīmējumu  sagatavošana 

•Tehniskās konsultācijas atbalstu un apmācību 

 

 



Sistēmas izbūves tehnoloģijas apraksts soli pa solim 



Paveiktie objekti 

Liepāja 

Bolderājas, Bērnudārzs 



Paveiktie objekti 

Gulbene, Gaitnieku iela 

Mārupe, Vecozolu nami 



Paveiktie objekti 

Liepāja Jūrasspēku bāze 

Liepājas slimnīcas radioloģijas centrs 



Liepāja, Vītolu iela  

Liepāja, Zemnieku iela 

Paveiktie objekti 



Rīga, Delzavas iela 

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 

Paveiktie objekti 



Rēzekne 

Rīga, Vaidavas iela 

Paveiktie objekti 



Pirms Pēc 



Siltuma izolācijas sistēmas 



Paldies par Jūsu uzmanību! 
 
 

www.lbra.lv 


