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1. Kopsavilkums
Izstrādātā materiāla mērķis ir nodrošināt KPFI finansējuma saņēmējus ar informāciju par
projektu rezultātu novērtēšanai nepieciešamo rādītāju iegūšanu un uzkrāšanu, kā arī sniegt
praktiskus ieteikumus, ar kuru palīdzību iespējams panākt labākus siltumenerģijas ietaupījuma
rezultātus ēkās, kurās realizēti energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi.
Realizējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, proti, uzlabojot norobežojošo
konstrukciju termisko pretestību, būtiski mainās ēkas ekspluatācijas nosacījumi salīdzinājumā ar
pirmsrenovācijas ēkas ekspluatācijas nosacījumiem. Līdz ar to svarīgi ir izprast dotās izmaiņas un
savlaicīgi veikt nepieciešamās ēkas ekspluatācijas režīma izmaiņas, tādējādi panākot maksimālo
efektivitāti no realizētajiem darbiem un nodrošinot oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu.
Materiālā konspektīvi ir aprakstītas galvenās atziņas, kas jāņem vērā, plānojot un vadot ēkas
ikdienas ekspluatāciju. Kā arī aktivitātes, kuras nepieciešams realizēt, lai nodrošinātu ēkas
pēcrenovācijas darbu sasniedzamo rādītāju iegūšanu un uzkrāšanu atbilstoši nepieciešamajai
metodikai.
2. Izmaiņas ēkas siltumtehniskajā vidē
Paaugstinot ēkas norobežojošo konstrukciju termisko pretestību (ārsienu, jumta pārseguma,
pamatu papildu siltināšana un logu bloku nomaiņa), paredzamas sekojošas ēkas siltumtehniskās
izmaiņas:
a) Mazāki siltuma zudumi caur konstrukcijām;
b) Mazāki siltuma zudumi caur neblīvumiem logu konstrukcijās;
c) Efektīvāka siltumenerģijas ieguvumu izmantošana, t.i., no iekšējiem siltuma ieguvumiem
un saules siltuma ieguvumi;
Iekšējie siltumenerģijas zudumi un ieguvumi – siltumenerģija, ko ēkā rada ēkas iemītnieki
(metaboliskais siltums) un ierīces, piemēram, apgaismojuma, mājsaimniecības ierīces, biroja
iekārtas.
Saules siltuma ieguvumi – siltumenerģija, ko dod saules starojums, ieplūstot ēkā caur logiem
tieši vai netieši (pēc absorbēšanas ēkas elementos) caur necaurspīdīgām sienām un jumtiem
vai pasīvām saules izmantošanas izbūvēm (piemēram, ziemas dārzi, caurspīdīga izolācija).
d) Lielāka norobežojošo konstrukciju siltuma inerce;
e) Ēkas kontūrā samazinās siltuma zudumi no kārstā ūdens sistēmas;
f) Samazinās termiskais diskomforts no virsmām – paaugstinās norobežojošo konstrukciju
virsmas temperatūra;
g) Mazāka āra gaisa (svaigā) pieplūde iekštelpām.
3. Energoefektīvas rīcības aspekti
3.1.

Apkures sistēmas slodze

Viena no būtiskākajām darbībām, lai nodrošinātu pareizu jeb energoefektīvu ēkas ekspluatāciju,
ir saistīta ar apkures sistēmas iestatīšanu atbilstoši „jaunajiem” ēkas siltuma zudumiem. Tas nozīmē,
ka pēc renovācijas ēkas siltuma zudumi būs būtiski mazāki salīdzinājumā ar pirms renovācijas ēkas
siltuma zudumiem. Līdz ar to, neveicot apkures grafika korekcijas, telpas var tikt „pārkurinātas” un
nebūs sasniegts faktiskais siltumenerģijas patēriņa samazinājums. Tādēļ ir nepieciešams veikt
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apkures katla vai individuālā siltummezgla (ISM) apkures sistēmas balansēšanu un apkures grafika.1
korekciju atbilstoši „jaunajiem” ēkas siltuma zudumu apmēram.
Ņemot vērā, ka katrā ēkā ir savas apkures sistēmas īpatnības, ir nepieciešams pieaicināt apkures
sistēmu apkopes speciālistu, lai sastādītu konkrētajai ēkai visoptimālāko apkures grafika līkni.
Veidojot jauno apkures grafiku, jāņem vērā, ka ēkai pēc konstrukciju siltināšanas būs
uzlabojušies arī tās siltuma inerces rādītāji.
Tas savukārt nozīmē, ka pastāv iespēja savstarpēji optimizēt norobežojošo un nesošo
konstrukciju siltuma inerci, un ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu slodzi, lai iegūtu
minimālo summāro resursu patēriņu ēkas ekspluatācijai.
Atkarībā no tā, cik liela ir konstrukciju siltuma inerce, vairāk vai mazāk tiek samazinātas
diennakts temperatūras svārstības uz konstrukcijas iekšējās virsmas un nobīdīta dotās svārstības
fāze par noteiktu laiku. Praktiski tas nozīmē, ka ēkas iekštelpu mikroklimats daudz lēnāk reaģē uz
āra gaisa diennakts temperatūras svārstībām. Straujš āra gaisa temperatūras kritums nav uzreiz
jākompensē ar palielinātu siltumenerģijas padevi ēkas apkures sistēmā. Siltumenerģijas padeve ir
jāpalielina pakāpeniski.
Ņemot vērā, ka ēkas siltuma inerces rādītāji pēc konstrukciju siltināšanas darbu realizācijas ir
uzlabojušies un sabiedriskām ēkām ir raksturīgs ciklisks izmantošanas grafiks, t.i., diena/nakts un
darba dienas/brīvdienas, iekštelpas temperatūras pazeminājums nakts vai brīvdienu režīmā var
nodrošināt papildu siltumenerģijas patēriņa samazinājumu. Nav ieteicams veikt būtisku
temperatūras pazeminājumu. Optimāli ir paredzēt samazinājumu ne vairāk kā par diviem grādiem
pie vides temperatūru atšķirības vairāk nekā 25 grādi. Pārāk liels temperatūras samazinājums var
radīt situācijas, kad nepieciešamais siltuma daudzums, lai nodrošinātu normatīvo temperatūru
pirms darba dienas režīma uzsākšanas, var būt adekvāts vai pat lielāks nekā siltumenerģijas
ietaupījums no temperatūras pazemināšanas nakts/brīvdienu režīma. Brīvdienu temperatūras
pazeminājuma lietderību ir jāanalizē arī atkarībā no āra gaisa temperatūras un tās svārstību
intensitātes. Temperatūras pazeminājums var būt īpaši ekonomiski izdevīgs pavasara/rudens
periodos, kad vides temperatūru atšķirības nav sasniegušas savu maksimumu.
Kā arī jāņem vērā, ka saulainās dienās telpās, kuras ir orientētas uz dienvidiem, dievidrietumiem
un dienvidaustrumiem, rodas papildu saules siltuma ieguvumi un pie tās pašas apkures sistēmas
ražības iekštelpu temperatūra var būtiski paaugstināties salīdzinājumā ar telpām, kuras orientētas
pret citām debespusēm.
Ēkās, kurās liela daļa telpu ir izteikti orientētas pret dienvidu debespusēm, ir ieteicams paredzēt
iespēju regulēt apkures sistēmas ražību arī pēc šī faktora.
Ja ēkās apkures sistēmas sildķermeņiem ir iespējams veikt individuālu regulēšanu, tad pie
nosacījuma, ka regulēšana tiek veikta energoefektīvi atbildīgi, individuālas regulēšanas iespējas ir
pozitīvs faktors. Taču bezatbildīgas rīcības gadījumā individuālas sildķermeņu regulēšanas iespējas
var palielināt ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu, tādējādi apdraudot plānoto ēkas
energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu.
Tāpēc svarīgi ir veikt visu cilvēku instruktāžu, kas atrodas ēkā un kuri var ietekmēt tās ikdienas
ekspluatāciju.

1

Temperatūras grafiks – grafiski vai tabulā attēlota siltumnesēja turpgaitas temperatūras, atgaitas temperatūras un āra
gaisa temperatūras sakarība uz siltumapgādes sistēmas piederības robežas.
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3.2.

Mikroklimats

Ar terminu ”mikroklimats” saprot fizikālo faktoru kopumu, kas veido organisma siltuma ar
apkārtējo vidi un nosaka organisma siltumstāvokli. Dažādi literatūras un normatīvo aktu avoti min
dažādus mikroklimata parametrus.
Galvenie mikroklimata rādītāji ir:
 gaisa temperatūra,
 gaisa relatīvais mitrums,
 gaisa plūsmas ātrums.
Mikroklimatu, bet it īpaši gaisa temperatūru, telpās ietekmē klimats, gadalaiks, dienas laiks,
tehnoloģiskais process, darbā izmantojamās iekārtas, gaisa apmaiņa, darba telpu platība,
nodarbināto skaits u.c. faktori.
Atbilstošas iekštelpas temperatūras uzturēšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, lai
sasniegtu nepieciešamo siltumenerģijas un CO2 patēriņa samazinājumu.
Normatīvo iekštelpas temperatūru Latvijā regulē vairāki būvnormatīvi un piemērojamās prasības
ir atkarīgas, pirmkārt, no ēkas klasifikācijas, t.i., pirmsskolas izglītības iestāde, sabiedriskā ēka utt.



Ministru kabineta noteikumi Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas.” Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 66.§)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un
ventilācija"

Jāņem vērā, ka tikai par vienu grādu augstākas iekštelpu temperatūras uzturēšana aptuveni
par 5% palielina ēkas kopējos siltuma zudumus un CO2 patēriņu.
Līdz ar to nepamatoti augstas iekštelpu temperatūras uzturēšana var samazināt plānoto
siltumenerģijas ietaupījumu pat par 10 – 30 %, tādējādi apdraudot visa projekta veiksmīgu
realizāciju.
Termālais komforts prasa saskaņotību starp fizikālajiem un fizioloģiskajiem faktoriem, kuri to
veido:
a) gaisa un apkārtējās virsmas temperatūra, gaisa mitrums un ātrums un to sadalījums platībā
un laikā;
b) siltuma produkcija organismā un apģērbs.
Normatīvajos aktos netiek definēta viena „ideālā” temperatūra, bet gan minimālā/maksimālā
pieļaujamā temperatūra vai arī temperatūras, kura apmierina noteiktu daļu cilvēku. Tas ir saistīts ar
daudziem faktoriem, taču pamatdoma ir saistīta ar to, ka katram cilvēkam piemīt savas komforta
īpašības atkarībā no vecuma, veselības stāvokļa, fiziskās aktivitātes pakāpes, izmantojamā apģērba
daudzuma utt. Tāpēc 100 % cilvēku apmierinājumu ar izvēlēto iekštelpu temperatūru nav iespējams
sasniegt.
Svarīgi pareizi saprast, ka:
a) izvēloties piemērotu apģērbu, cilvēkam ir iespējams zināmā mērā kontrolēt lielāko daļu
siltumapmaiņas veidu starp sava ķermeņa virsmu un apkārtējo vidi.
b) cilvēka termālā komforta apstākļus ietekmē tā fiziskās aktivitātes līmenis jeb
metabolisms.
Iekštelpu temperatūru izsaka ņemot vērā konkrētus rādītājus, kas raksturo cilvēka fiziskās
aktivitātes līmeni un izmantojamā apģērba daudzumu.
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Apģērba siltumizolācijas spēju izsaka vienībā «clo» (no angļu vārda, chlothes - apģērbs).
Cilvēku aktivitātes izdalītā siltuma daudzuma apzīmēšanai izmanto vienību «met».

Normatīvajos aktos 2 ir definēts, ka apkures periodā standarta clo vērtība ir ap 1,0 clo.
Tāpēc veicot ēku iekštelpu mikroklimata monitoringu, obligāti jāņem vērā „clo” sakarība ar
iekštelpu temperatūru jeb nav pieļaujama paaugstinātas iekštelpas temperatūras uzturēšana pie
„clo” vērtības, kas ir zemāka par standartos norādīto.
1.tabula. „clo” vērtību piemēri
Nr.p.k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Apģērba daudzums
Kails ķermenis
Šorti
Ikdienā valkājami šorti+krekls ar īsām piedurknēm
Svārki garumā līdz ceļgalam+krekls ar īsām piedurknēm+ zeķbikses
Bikses+krekls
Sintētiska auduma bikses+sintētiska auduma krekls
Bikses+krekls+žakete
Svārki garumā līdz ceļgalam+krekls ar garām piedurknēm+
zeķbikses+džemperis ar garām piedurknēm+ žakete
Vīriešu lietišķais uzvalks, kas sastāv no 3 apģērba daļām
Vīriešu uzvalks+vilnas mētelis
Silts apģērbs zemām temperatūrām
Ziemeļu tipa apģērbs (eskimosu apģērbs)

clo
0
0,1
0,3...0,5
0,5
0,6
0,7
1,0
1,0-1,1
1,5
2,0....2,5
3...4
4,5

1.attēls. „clo” vērtību piemēri

Avots: INNOVA

Kā arī ir zināms, ka jo aktīvāk cilvēks kustēsies, jo vairāk siltuma no viņa izdalās. Dotā sakarība
vienmēr jāpatur prātā, nosakot komforta prasībām atbilstošo telpas temperatūru. Jo mazaktīvāks ir
darbs, jo telpas temperatūrai jābūt augstākai un otrādi.

2

LVS EN ISO 7730:2007 LVS EN ISO 7730:2003. Mērenas siltuma vides. Paredzamā vidējā balsojuma (PMV) un
paredzamā neapmierināto personu procenta (PPD) indeksu noteikšana un siltuma komforta apstākļu specifikācija.
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2.tabula. Dažādu aktivitāšu metaboliskā siltuma daudzums
Siltuma daudzums
W
met
75
0,70
85
0,8
105
1,0
125
1,2
125-145
1,2-1,4
170-210
1,6-2,0
210-350
2,0-3,4
210-400
2,0-3,8
250-460
2,4-4,4

Aktivitāte
Gulēšana
Pussēdus, pusguļus
Sēdēšana, relaksējoša
Stāvēšana, relaksējoša
Mašīnrakstīšana
Ēst gatavošana
Mājas tīrīšana
Pastaiga (3-6 km/h)
Dejošana, vingrošana

Saskaņā ar standarta 3 prasībām, definējot normatīvo iekštelpu temperatūru, cilvēkam ir
ievērtēta arī izmantojamā apģērba un fiziskās aktivitātes intensitāte.
Tas savukārt nozīmē, ka, samazinot izmantojamā apģērba daudzumu (nepalielinot fizisko
aktivitāti), ir jāpalielina arī iekštelpas temperatūra un tas savukārt noved pie palielinātiem ēkas
siltuma zudumiem!
2.attēls. Fiziskās aktivitātes „met” piemēri

Avots: INNOVA

Lai garantētu plānoto siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, ir nepieciešams cilvēkiem, kuri
ikdienā atrodas ēkā, izskaidrot sakarību starp izmantojamā apģērba daudzumu un iekštelpas
temperatūru. Tādā veidā novēršot „nepamatotas” pretenzijas par nepietiekami komfortablas
iekštelpu temperatūras uzturēšanu.
Jāņem vērā, ka energoneefektīvās ēkās (nesiltinātās) paaugstināta iekštelpu temperatūras
uzturēšana daļēji bija uzskatāma kā attaisnota, jo ar paaugstinātu temperatūru tika kompensēts

3

LVS EN ISO 7730:2007
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termiskais diskomforts, ko izraisa ārējo norobežojošo konstrukciju (ārsienas, logi) pazemināta
virsmas temperatūra.
Savukārt, paaugstinot konstrukciju termisko pretestību, vairāk nav nepieciešams uzturēt
paaugstinātu iekštelpu temperatūru, jo ar daudz zemāku temperatūru ir iespējams nodrošināt
nepieciešamo cilvēku termālo komfortu.
„Clo” un „met” sakarības uzskatāmi nolasāmas no 3.attēla.
3.attēls. Komfortablas temperatūras sakarības no „clo” un „met” vērtībām 4

Apzīmējumi:
X – pamat apģērba izolētspēja, apģērba mērvienībās (clo);
X` - pamat apģērba izolētspēja, apģērba mērvienībās (m2 C/W);
Y – fiziskā aktivitāte (metabolisma), mērvienība (met);
Y` – fiziskā aktivitāte (metabolisma), mērvienība (W/m2).

No grafika var nolasīt, ka pie standarta „clo” vērtības 1,0 („Bikses+krekls+žakete vai „svārki
garumā līdz ceļgalam + krekls ar garām piedurknēm + zeķbikses + džemperis ar garām piedurknēm
vai žakete) un „met”1,2 (sēdošs darbs) operatīvā komforta temperatūra 5 būs 22 grādu robežās.
Savukārt pie tās pašas fiziskās aktivitātes līmeņa, bet „clo” vērtības 0,5 (svārki garumā līdz
ceļgalam + krekls ar īsām piedurknēm + zeķbikses) temperatūra jau būs 25 grādu robežās.

4

A klases komforta kategorijai, PPD < 6% saskaņā ar standartu LVS EN ISO 7730:2007. PPD<6% nozīmē, ka
neapmierināto cilvēku skaits ar doto temperatūru nepārsniedz 6%.
5
Saskaņā ar LVS EN 15251:2007 definīciju „Operatīvā temperatūra” – temperatūra, pie kuras maksimāli liels cilvēku
skaits jūtas komfortabli.
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3.tabula. Iekštelpas gaisa parametri dažāda tipa ēkām
Ēkas/Telpas tips
Biroja telpa
Atvērta tipa biroja telpa
Konferenču zāle
Auditorija
Kafejnīca/restorāns
Skolas mācību telpas
Bērnudārzs

Lielveikals

Operatīvā temperatūra
Aktivitāte Komforta
2
W/m
kategorija Mikroklimata 6 Minimālā 7

70
~ 1.2 met

81
~ 1.4 met

93
~ 1.6 met

A

22,0 ± 1,0

21,0

B

22,0 ± 2,0

20,0

C

22,0 ± 3,0

19,0

A
B
C
A
B
C

20,0 ± 1,0
22,0 ± 2,5
22,0 ± 3,5
19,0 ± 1,5
19,0 ± 3,0
19,0 ± 4,0

19,0
17,5
16,5
17,5
16,0
15,0

Iekštelpu aprēķina temperatūrai jābūt izvēlētai kā zemākai operatīvai temperatūrai no
iespējamām kategorijām.
Komforta kategorijas A, B, C saskaņā ar standartu LVS EN ISO 7730 raksturo komforta līmeni
atkarībā no PPD un PMV indeksa.
PPD rādītājs (predicted percentage dissatisfied) nosaka temperatūras neapmierināto cilvēku
paredzētā skaita kvantitāti. PPD apgādā ar informāciju par lielas ļaužu grupas procentuālo
daudzumu, kas jūtas diskomfortabli pie noteiktas temperatūras. PPD ieteicams būt zemākam par
10 %.
PMV rādītājs (predicted mean vote) nosaka lielas grupas personu balsis par vidējo vērtību
sekojošām 7 siltuma vērtībam sajūtu skalā:
+3 karsts (hot)
+2 silts (warm)
+1 mazliet silts (slightly warm)
0 neitrāls (neutral)
-1 mazliet vēss (slightly cool)
-2 vēss (cool)
-3 auksts (cold)
PMV ir balstīts uz karstuma bilanci cilvēka ķermenī.

6

Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 7730:2003
Saskaņā ar standartu LVS EN 15251:2007: Telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras režīma, apgaismojuma
un akustikas) parametri ēku projektēšanai un to energoefektivitātes novērtēšanai.
7
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Standartā ISO EN 15251 definētas 4 komforta kategorijas, kas ir arī pielīdzināmas standarta LVS
ISO EN 7730 klasifikācijai.
4.tabula. Komforta kategoriju skaidrojums
Kategorija
I
II
III
IV

Skaidrojums
Ļoti augsta komforta līmenis. Ieteicams telpās, kurās uzturas cilvēki ar ļoti jūtīgi un
vāji cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā invalīdi, slimi, ļoti mazi bērni un veci cilvēki.
Normāla līmeņa komforta līmenis, kuru ieteicams piemērot jaunbūvēs un
renovētās ēkās.
Pieņemams, vidēja komforta līmenis, kurš var tikt piemērots esošās ēkās.
Kategorija ārpus minētajām komforta kategorijām. Piemērojama vienīgi
ierobežotu laika periodu gadā.

5.tabula. Komforta kategoriju sadalījuma pamatojums
Kategorija

PPD

PMV

A
B
C
-

<6%
< 10 %
< 15 %
> 15 %

- 0,2 PMV < + 0,2
- 0,5 PMV < + 0,5
- 0,7 PMV < + 0,7
PMV <- 0,7, vai +0,7<PMV

LVS EN 15251
klasifikācija
I
II
III
IV

Skaidrojuma piemērs:
A kategorija - PPD < 6% nozīmē, ka neapmierināto cilvēku skaits ar doto temperatūru nepārsniedz
6%.
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3.3.

Gaisa apmaiņa telpās un iekštelpu gaisa kvalitātes aspekti

No ēkas energoefektivitātes aspekta veco logu nomaiņa uz jauniem ir uzskatāms kā ļoti
energoefektīvs pasākums. Taču veco logu nomaiņai padomju laika būvēs ir negatīvs efekts, jo līdz
minimumam tiek samazināta svaigā gaisa padeve telpās caur neblīvumiem logu konstrukcijās. Līdz
ar to, ja ēkā nav ierīkota atsevišķa telpu vēdināšanas sistēma, svaigā gaisa padeve praktiski tiek
pārtraukta.
Nepietiekams svaigā gaisa daudzums sabiedrisko ēku telpās var izraisīt sekojošas negatīvas
sekas:
a) Cilvēku darba ražīguma kritums, uzmanības un koncentrēšanās spēju samazinājums,
nogurums, galvassāpes;
b) Pelējuma sēnītes attīstīšanās uz norobežojošajām konstrukcijām (termisko tiltu vietās), ko
veicina paaugstināts iekštelpu mitrums.
Tāpēc svarīgi ir pareizi organizēt gaisa apmaiņu telpās, lai tādējādi nodrošinātu gan ēkas
energoefektīvu ekspluatāciju, gan veselīgu mikroklimatu.
Saskaņā ar LBN 231-03 termins „gaisa kvalitāte” nozīmē gaisa īpašības (gaisa sastāvs, putekļu
un baktēriju koncentrācija, temperatūra, relatīvais mitrums, kustības ātrums), kas ietekmē cilvēku
veselību vai komforta izjūtu;
Savukārt „vēdināšana” nozīmē periodiska telpas gaisa apmaiņa, kas rodas, atverot logus,
durvis vai īpašas ailas, bez iespējas precīzi kontrolēt apmaināmā gaisa daudzumu;
Latvijas būvnormatīvā LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" ir noteikts,
ka, ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa padeves absolūtais
minimums ir 15 m3/h uz cilvēku. Precīzāku aprēķinu veikšanai izmanto standartus LVS EN ISO 7730
un LVS CR 1752. ISO standartos ir norādītas detalizētākas svaigā gaisa padeves normas.
LBN 231-03 noteiktais svaigā gaisa padeves daudzums atspoguļo tikai daļu no ēkā ieplūstošā
gaisa daudzuma, jo papildus gaisa daudzums ieplūst arī infiltrācijas 8 veidā. Tā kā ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas projektos bieži vien tiek nomainīti arī logi, tad infiltrācijas gaisa
daudzums samazināsies un faktiski nepieciešamais gaisa daudzums būs lielāks par 15 m 3/h uz
cilvēku. Standartā LVS EN 15251:2007 nepieciešamā svaigā gaisa daudzumu izsaka kā apmaiņu
attiecinātu uz grīdas platību, kas salīdzinājumā ar daudzumu uz cilvēku skaitu atsevišķās telpās var
būt vieglāk izsakāms.
Cilvēks nav vienīgais piesārņojuma avots iekštelpās. Kā citi avoti, kas tiek ņemti vērā, ir cigarešu
dūmi, gaistošo organisko savienojumu (GOS) izdalījumu no materiāliem. Datortehnika kā tāda
netiek klasificēta kā gaisa piesārņojuma avots un uz to netiek izvirzītas atsevišķas prasības. Lai
nodrošinātu nepieciešamo gaisa kvalitāti telpās ar lielu datortehnikas daudzumu, ir nepieciešams
piemērot gaisa apmaiņas normas un nepieciešamo grīdas platību uz vienu cilvēku, kuras ir
attiecināmas uz biroja telpām nevis, piemēram, mācību klasēm.
Ja nav iespējams nodrošināt nepieciešamo grīdas platību uz vienu cilvēku, tad jāpalielina gaisa
apmaiņas intensitāte. Savukārt gaisa apmaiņas intensitātes palielināšana var izraisīt arī gaisa
kustības ātruma (mehāniskās sistēmas gadījumā) pieaugumu, kas savukārt samazinās komforta
rādītājus telpā. Tāpēc specifiskos gadījumos ir ieteicams pieaicināt attiecīgās jomas speciālistus, lai
izstrādātu vispiemērotāko risinājumu.
8

Infiltrācija – gaisa ieplūde ēkā caur nepietiekami noblīvētām norobežojošām konstrukcijām.

Vadlīnijas ēku energoefektīvai eksplutācijai

2012.01.25.

21/11

6.tabula. Svaigā gaisa pieplūdes daudzumi 9
Ēkas vai
telpas
raksturojums

3

3

2

2

Kategorija

m /h, uz
personas
2
m

Restorāns

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II

10,0
10,0
10,0
15,0
15,0
15,0
2,0
2,0
2,0
0,75
0,75
1,50
1,5
1,5

3,6
2,5
1,4
2,5
1,8
1,1
18,0
12,6
7,2
54,0
37,8
21,6
25,2
17,6

1,8
1,1
0,7
1,8
1,1
0,7
1,8
1,1
0,7
1,8
1,1
0,7
1,8
1,1

5,4
3,6
2,2
4,3
2,9
1,8
19,8
13,7
7,9
55,8
38,9
2,9
27,0
18,7

3,6
2,5
1,4
3,6
2,5
1,4
3,6
2,5
1,4
3,6
2,5
1,4
3,6
2,5

7,2
5,0
2,9
6,1
4,3
2,5
21,6
15,1
8,6
57,6
40,3
23,0
28,8
20,2

7,2
5,0
2,9
7,2
5,0
2,9
7,2
5,0
2,9
7,2
5,0
2,9
7,2
5,0

10,8
7,6
4,3
9,7
6,8
4,0
25,2
17,6
10,1
61,2
42,8
24,5
32,4
22,7

Skolas
mācību
telpas

III
I
II
III

1,5
2,00
2,00
2,00

10,1
18,0
12,6
7,2

0,7
1,8
1,1
0,7

10,8
19,8
13,7
7,9

1,4
3,6
2,5
1,4

11,5
21,6
15,1
8,6

2,9
7,2
5,0
2,9

13,0
25,2
17,6
10,1

Slēgta tipa
birojs
Atvērta tipa
birojs

Konferenču
zāle
Auditorija

m /h, m
ļoti maza
piesārņojuma ēka

3

Grīdas
platība,
2
m /personai

m /h, m maza
piesārņojuma
ēka

3

2

m /h, m ne maza
piesārņojuma ēka

Atbilstoši komforta kategoriju iedalījumam ir definēts, ka neapmierināto cilvēku paredzētā skaita
procentuālais daudzums, kas jūtas diskomfortabli pie noteiktā gaisa apmaiņas daudzuma, ir
sekojošs:
Neapmierināto cilvēku
Kategorija
procentuālais daudzums
I
15
II
20
III
30
IV
>30
Ņemot vērā, ka tādās sabiedriskas nozīmes ēkās kā skolas, bērnudārzi, kur uz salīdzinoši nelielu
grīdas platību ir koncentrēts liels cilvēku skaits telpās, ir nepieciešama salīdzinoši intensīva telpas
gaisa apmaiņa. Jo mazāka telpa un jo vairāk tajā vienlaicīgi atrodas cilvēku, jo gaisa apmaiņai telpās
ir jābūt intensīvākai.
Svaigā gaisa padevi telpās var nodrošināt divos pamat paņēmienos – izmantojot dabisko
ventilāciju (vēdināšana) un piespiedu (mehānisko) ventilāciju. Vairumā gadījumos sabiedriskās ēkās,
kuras būvētas līdz 90. gadiem mehāniskās ventilācijas sistēmas nav vispār vai arī tās netiek
ekspluatētas. Un, ja KPFI projekta ietvaros nav veikta ventilācijas sistēmas modernizācija, tad telpu
gaisa apmaiņas nodrošināšanai var izmantot tikai telpu vēdināšanu. Telpās ar lielu cilvēku
koncentrāciju (skolas, bērnudārzi) tas nozīmē, ka telpas vēdināšana ir jāveic praktiski pēc katras
nodarbības, ja tajā notiek intensīvs mācību process. Līdz ar to, lai nodrošinātu nepieciešamo telpu
9
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gaisa apmaiņu un tajā pat laikā neradītu papildu siltumenerģijas zudumus, telpu vēdināšanu,
izmantojot logu atvēršanu, ir jāveic maksimāli efektīvā veidā (skat, 4.att).
Dabiskās ventilācijas gadījumā iekšējās un ārējās temperatūras atšķirības un vēja efekts rada
ventilācijai nepieciešamo gaisa kustību, tādējādi ventilācijas apjoms ir atkarīgs no durvju un logu
virsmas, orientācijas un izvietojuma.
4.attēls. Telpu vēdināšanas varianti izmantojot logu atvēršanu

Variantu paskaidrojumi:
A – Logi/durvis plaši atvērtas (caurvēja efekts);
B – Logs plaši atvērts, durvis ciet;
C – Logs pusatvērts, durvis ciet;
D – Logs vēdināšanas režīmā, durvis plaši vaļā;
E – Logs vēdināšanas režīmā, durvis ciet.

Kā redzams no telpu vēdināšanas piemēriem, tad efektīvākais veids, kā īsā laika periodā panākt
visa telpas apjoma izvēdināšanos, ir „caurvēja efekta” nodrošināšana. Taču dotais risinājums prasa
regulāru piepūli un ikdienā var būt ļoti apgrūtinošs. Tāpēc ir ieteicams, ka katrā ēkā ir personāls,
kurš nepieciešamības gadījumā var veikt regulāru darbam nepieciešamo telpu vēdināšanu. Ziemā
logu atvēršana papildus rada arī termālo diskomfortu, kas vēl vairāk apgrūtina telpu vēdināšanu.
Ļoti nepareizs un energoneefektīvs telpu vēdināšanas veids ir tad, kad logs ir atvērts minimālas
vēdināšanas režīmā. Dotā risinājuma regulāra izmantošana nav vēlama, jo:
a) Netiek nodrošināta visas telpas gaisa apjoma izvēdināšana īsā laika periodā;
b) Atvērtā loga tuvuma tiek radīts papildu termālais diskomforts;
c) Loga aizvēršana var tikt aizmirsta vai ignorēta, tādējādi nelietderīga telpu vēdināšana var
norisināties 24 stundas diennaktī.
Ieteicams, ka darba dienas beigās ēkas ekspluatācijas personāls pārbauda, vai visi logi ir
aizvērti.
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Ja ēkās tiek izmantota mehāniskās ventilācijas sistēma, kura funkcionē pareizi, tad papildu telpu
vēdināšana (atverot logus) nebūtu nepieciešama. Savukārt, ja ventilācijas sistēmā ir paredzēta arī
siltuma atgūšana no nosūces gaisa (rekuperācija), tad sistēmas efektivitāte atkarīga no iekārtas
efektivitātes un infiltrācijas gaisa daudzuma ēkā. Pieļaujamais ēkas infiltrācijas gaisa apmērs tiek
limitēts būvnormatīvā LBN 002-01 un tas ir nosakāms veicot speciālu pārbaudi (BlowerDoor tests).
Energoauditu ieteikumos un plānotajos siltumenerģijas samazinājuma aprēķinos parasti ir
paredzēts, ka ēkas apsaimniekošanu veiks atbildīgi un netiks intensificēta nelietderīga enerģijas
izmantošana.
Gaisa kvalitāti telpās nosaka pēc vairākiem faktoriem, pēc fizikālajām īpašībām un pēc tā ķīmiskā
sastāva. Pie fizikālajām pieder gaisa temperatūra, relatīvais mitrums, un arī cieto daļiņu saturs
(putekļi u.c.) Visi iepriekšminētie faktori (temperatūra, mitrums, putekļu) ir viegli nosakāmi gaisa
parametri gan ar mērinstrumentiem, gan pēc sajūtām. Dotie rādītāji ir apskatīti iepriekšējā nodaļā.
Gaisa kvalitāti pēc tā ķīmiskā sastāva novērtēt ir ievērojami grūtāk, jo ķīmiskais gaisa sastāvs bez
speciāliem mērinstrumentiem nav tik viegli nosakāms. Mūsdienās viens no galvenajiem rādītājiem,
pēc kura var spriest par gaisa ķīmiskā sastāva kvalitāti, ir oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācija tajā.
Pēc dotā rādītāja var novērtēt gaisa kvalitāti telpās, kur dominējošais piesārņojuma avots ir cilvēki.
Zinot CO2 koncentrāciju telpās, indikatīvi var novērtēt pieplūstošā āra gaisa daudzumu. Nelielās
koncentrācijas CO2 nav būtiskas ietekmes uz cilvēka veselību, savukārt, līmenim dažādu iemeslu dēļ
paaugstinoties, sāk izpausties dažādi blakusefekti.
Ir pierādīts, ka CO2 saturam iekštelpās jābūt ne vairāk par 1000 ppm un ir konstatēts – ja CO2
saturs ir virs 800 ppm, cilvēkiem var būt novērojami tādi nepatīkami simptomi kā acu un aizdegunes
iekaisums, galvassāpes, nogurums un problēmas ar koncentrēšanos. CO2 koncentrācijai līdz 500
ppm nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību.
CO2 koncentrāciju precīzi iespējams noteikt, izmantojot speciālu aprīkojumu (skat. 5.att).
Neizmantojot aprīkojumu, ļoti tuvināti par gaisa apmaiņas intensitāti telpās var spriest pēc telpas
gaisa relatīvā mitruma (ja telpās nav paredzēta atsevišķa gaisa mitrināšana). Augsts telpu gaisa
relatīvais mitrums (virs 45 % apkures sezonā) norāda, ka gaisa apmaiņa ir nepietiekama.
5.attēls. CO2 koncentrācijas mērinstrumenti

Pārvietojamie
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3.4.

Datu monitorings

Ļoti svarīgs energoefektivitātes pasākumu realizācijas aspekts ir enerģijas patēriņa datu
uzskaite un iegūto datu analīze.
Enerģijas patēriņa datu uzskaite ir nepieciešama, lai pārliecinātos gan par projekta ietvaros
plānotā ietaupījuma sasniegšanu, gan noviržu savlaicīgu identificēšanu un novēršanu, kā arī ar citu
ēkas energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu plānošanu.
Galvenie dati, kuru uzkrāšana un analīze nepieciešama gan no projekta rezultātu
nodrošināšanas, gan faktiskās siltumenerģijas patēriņa datu analīzes:
a) iekštelpu temperatūra;
b) āra gaisa parametri – temperatūra, apkures perioda vidējā temperatūra par mēnesi, apkures
sezonu;
c) apkures perioda uzsākšanas un beigu datums;
d) siltumenerģijas patēriņa uzskaite noteiktā laika posmā – nedēļa, mēnesis utt.
3.4.1. Temperatūra
Ja ēkas apkure tiek nodrošināta centralizēti, tad āra gaisa parametrus var iegūt pie
siltumenerģijas piegādātāja. Savukārt, ja ir lokālā apkures sistēma, tad, ja līdz šim jau nav radīta āra
gaisu monitoringa sistēma, tad pēc KPFI projekta ieviešanas tas noteikti ir jāievieš. Āra gaisa
parametru monitorings ir nepieciešams, lai novērtētu apkures perioda ilgumu, diennakts
temperatūru svārstības utt.
Savukārt iekštelpas gaisa parametru monitorings ir nepieciešams, lai novērtētu gan apkures
sistēmas efektivitāti, gan siltumenerģijas patēriņa datus, gan mikroklimata komforta līmeni.
Jo biežāk tiek veikti mērījumi un iegūti nepieciešamie izejas dati, jo precīzākus datus ir iespējams
iegūt. Mūsdienās ir pieejams ļoti plašs dažādu mērinstrumentu klāsts, lai nodrošinātu operatīvu un
katra apsaimniekotāja rīcībai atbilstošu mērinstrumentu izmantošanu.
Piemēram, temperatūras novērtējumam (mērījumiem) var izmantot šādas metodes:
a) ar viena kanāla datu reģistrētāju – temperatūru mēra vai uzskaita dažās ēkai raksturīgākajās
vietās sezonai raksturīgākajos apstākļos, tas ir, dienās, kuras raksturo mēneša vai sezonas
meteoroloģisko apstākļu rādītājus;
b) ar bezkontakta infrasarkanā starojuma (pirometriem) vai manuāliem gaisa temperatūras
mērītājiem - gaisa temperatūru nosaka uzreiz vairākos mērījumu punktos.
c) Datorizēti – ēkās, kurās visas sistēmas tiek kontrolētas datorizēti un iekšējo temperatūru
ieraksti tiek veikti vairākās vietās, mērījumus veic saskaņā ar standarta LVS EN 15232:2007
“Ēku energoefektivitāte. Ēku automātikas, regulācijas un pārvaldības ietekme”
5.8.paragrāfu;
d) uzstādītās temperatūras rādītājus, ja apkures sistēmas kontrolē termostati un termostatu
kalibrēšana ir pārbaudīta.
Izmantojot spirta termometrus, mehāniskos bimetāliskos termometrus, digitālos termometrus,
ir nepieciešams manuāli un regulāri veikt datu pierakstus, kas ne vienmēr būs arī iespējams, piem.,
brīvdienās, jo datu reģistrēšana būtu jāveic ne retāk kā vienu reizi dienā.
Tāpēc gaisa temperatūras mērījumiem ieteicams izmantot datu reģistrētājus, kas nodrošina arī
automātisku datu uzkrāšanu. Tādu ierīču izmantošana garantē nepārtrauktu un daudz precīzāku
datu iegūšanu, kā arī nav nepieciešama cilvēka klātbūtne datu fiksēšanai.
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6.attēls. Gaisa temperatūras mērīšanas mērinstrumenti

Mehāniskais bimetāliskais
termometrs

Spirta termometrus

Digitālais termometrs

Datu reģistrētāji (lodžeri)

Datu reģistrētāju datu izdrukas piemērs

Temperatūras mērījumus ieteicams veikt dažādās ēkas vietās, piem., 1. stāva telpās, pēdējā
stāvā, telpās pie galasienas, dažādi pret debespusēm orientētās telpās, telpās ar dažādu
izmantošanas mērķi (klases, auditorijas, WC, vestibils, kabineti utt.). Termometrus nevar novietot
vietās, kur tos apspīd tiešie saules stari, sildķermeņu tuvumā vai no telpas gaisa cirkulācijas
norobežotās vietās (skapī, galda plauktā).
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3.4.2. Siltumenerģijas uzskaite
Jo precīzāka siltumenerģijas uzskaites sistēma tiek izmantota, jo vieglāk ir analizēt ēkas
siltumenerģijas patēriņa datus un savlaicīgāk novērst atkāpes no plānojamā siltumenerģijas
patēriņa.
Vislabāk ir, ja uz katru enerģijas patēriņa veidu (apkure, karstais ūdens, elektroenerģija) ir savs
uzskaites mērinstruments. Ja ēkā apkures un karstā ūdens enerģija tiek uzskaitīta kopīgi, tad vismaz
aprēķinu ceļā ir jānosaka un jāatdala karstā ūdens patēriņa daudzums no kopējā enerģijas
daudzuma. Ja tas ir iespējams, tad ir ieteicams uzstādīt arī atsevišķu karstā ūdens sagatavošanai
nepieciešamās enerģijas uzskaites sistēmu jeb mērierīci.
Enerģijas uzskaite ar siltumskaitītāju
Siltumenerģijas uzskaite ar siltumskaitītāju ir viens no vienkāršākajiem un arī precīzākajiem
uzskaites veids. Vairumā gadījumos atskaite par patērēto enerģiju tiek veikta viena mēneša
griezumā, kas uzskatāms par salīdzinoši īsu un akceptējamu laika periodu.
Pirmajā apkures sezonā pēc ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas ieteicams uzskaiti veikt vēl
detalizētāku, piem., katru nedēļu. Tas ļautu efektīvāk novērtēt siltumenerģijas patēriņa svārstības
atkarībā no iekštelpas un āra gaisa parametriem. Kā arī operatīvi risināt identificētās atkāpes no
plānotā siltumenerģijas patēriņa un izstrādāt optimālāko apkures sistēmas darba līkni konkrētai
ēkai.
Šķidrais kurināmais tvertnēs
Šķidrā kurināmā līmeni tvertnē mēra novērtējuma perioda sākumā un beigās, izmantojot
kalibrētu skalu. Šķidrā kurināmā patēriņš novērtējuma periodā ir tvertnes saturs novērtējuma
perioda sākumā, no kura atskaitīts tvertnes saturs novērtējuma perioda beigās un kuram pieskaitīts
novērtējuma periodā iepirktā kurināmā daudzums.
Ja gāze piegādāta balonos, kurināmo novērtē, saskaitot izlietoto balonu skaitu (ņem vērā balonu
tilpumu).
Ja deglis darbojas ar fiksētu jaudu (bez modulācijas) un ir aprīkots ar degšanas laika skaitītāju,
kurināmā patēriņš ir starpība starp diviem nolasījuma rādītājiem, kas ir veikti novērtējuma perioda
sākumā un beigās, reizināta ar plūsmas ātrumu deglī. Plūsmas ātrumu deglī izmēra pirms pirmā
nolasījuma un pēc katras degļa regulēšanas vai tīrīšanas.
Patērēto piegādātās enerģijas daudzumu nosaka, reizinot izlietotā šķidrā kurināmā daudzumu ar
tā augstāko siltumspēju un apkures katla lietderības koeficientu.
Cietais kurināmais
Cietā kurināmā (piemēram, akmeņogles, koksne) enerģijas saturs ir atkarīgs no tā kvalitātes un
blīvuma. Cietā kurināmā patēriņš ir krājumā esošā kurināmā masa novērtējuma perioda sākumā, no
kuras atskaitīta krājumā esošā kurināmā masa novērtējuma perioda beigās un pieskaitīta
novērtējuma periodā iepirktā kurināmā masa.
Patērēto piegādātās enerģijas daudzumu nosaka, reizinot izlietotā cietā kurināmā daudzumu
ar tā augstāko siltumspēju un apkures katla lietderības koeficientu.
Lai iegūtu cietā kurināmā masu, izmērīto tilpumu reizina ar kurināmā blīvumu. Aprēķinot masas
ticamības intervālu, jāņem vērā blīvuma un mitruma nenoteiktība.
Izmantojot koksnes kurināmo (malka, šķelda un baļķi utml) tā mitruma noteikšana ir OBLIGĀTS
nosacījums, jo koksnes siltumspēja atkarībā no mitruma variē ļoti plašā diapazonā un tikai
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gaissausas koksnes (mitrums zem 20%) izmantošana nodrošina visaugstākās siltumspējas
sasniegšanu degšanas procesā.
3.4.3. Datu analīze
Vienīgi veicot regulāru izejas datu monitoringu un iegūto datu analīzi, iespējams savlaicīgi
novērtēt, vai KPFI projekta realizācija norisinās veiksmīgi un tiek sasniegts projekta pieteikumā
plānotais siltumenerģijas patēriņa samazinājums.
Līdz ar to, lai nodrošinātu korektu un savstarpēji saskaņojamu datu izmantošanu, ieteicams
izstrādāt un izmantot pārskata formas gan enerģijas patēriņa datu, gan temperatūras datu
monitoringam, piemēram, atbilstoši paraugam, skat. 7.attēlu.
Nepieciešamo datu iegūšanā un apkopošanā būs iesaistītas vairākas personas, līdz ar to
nepieciešams arī izveidot iekšējās kārtības noteikumus un sadalīt atbildības pakāpes starp visām
iesaistītajām pusēm.
7.attēls. Monitoringa formas piemērs nedēļas posmam

Monitoringa datu attēlojums grafika veidā
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Enerģijas monitoringa veikšana ir nepieciešama arī „enerģijas sadales ekrāna” izveidošanai, kas
savukārt ir obligāta aktivitāte visos KPFI projektos. Enerģijas sadales ekrāns ir projekta realizācijas
rezultātu vizualizācija un sabiedrības informēšanas rīks, kas ne tikai informē, bet arī rosina aktīvāk
domāt par energoefektivitātes jautājumiem.
8.attēls. Enerģijas sadales ekrānu piemēri

Ēkas energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu realizācijas pabeigšana ir nevis
beigas, bet tikai sākums energoefektīvai rīcībai!
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1.pielikums. Ēkas ekspluatācijas kontroljautājumu formas

Ēkas ekspluatācijas monitoringa apsekojuma kontrollapa
(aizpilda ēkas tehniskais personāls)

Jautājums

Jā

Vai ir definēta ēkas iekštelpas normatīvā temperatūra ?
Kāda ir iekštelpu kontroltemperatūra?
Kāda ir iekštelpu faktiskā temperatūra?
18 oC - 20 oC
20 oC - 22 oC
virs 22oC
Vai ēkā tiek veikts ikdienas iekštelpas temperatūras monitorings ?
Vai pēc ēkas nosiltināšanas apkures sistēma ir balansēta un veikta
apkures grafika korekcijas?
Vai ēkas iekštelpas temperatūra tiek regulēta atkarībā no ēkas
izmantošanas intensitātes ?
Ir diennakts apkures cikls
Ir nedēļas nogales apkures cikls
Ir svētku dienu un brīvdienu apkures cikls
Telpās ir pārāk karsti ?
Vai ilgstoši uzturoties telpās, ir auksti ?
Vai telpas papildus tiek vēdinātas?
Cik bieži un kā telpas vēdina?
Ēkā darbojas piespiedu ventilācija
Telpas vēdina, atverot logus
Telpas vēdina tikai darba dienas sākumā un beigās
Telpas vēdina regulāri (pēc nodarbības, ik pēc pāris stundām)
Telpas vēdina, turot logus vēdināšanas režīmā
Telpas vēdina, atverot īslaicīgi un plaši logus no rīta un vakarā
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Nē

Ēkas ikdienas ekspluatācijas kontrollapa
(aizpilda ēkas personāls)

Jautājums

Jā

Vai iekštelpu temperatūra ir apmierinoša?
Uzturoties telpās komfortabli jūtos ģērbjot?
Siltu džemperi vai žaketi
Tikai kreklu vai blūzi
Telpās ir pārāk karsti ?
Vai ilgstoši uzturoties telpās, ir auksti ?
Telpās jūtams caurvējš?
Vai telpas papildus tiek vēdinātas?
Cik bieži un kā telpas vēdina?
Ēkā darbojas piespiedu ventilācija
Telpas vēdina, atverot logus
Telpas vēdina tikai darba dienas sākumā un beigās
Telpas vēdina regulāri (pēc nodarbības, ik pēc pāris stundām)
Telpas vēdina, turot logus vēdināšanas režīmā
Telpas vēdina, atverot īslaicīgi un plaši logus no rīta un vakarā
Kādā darba režīma pozīcijā atrodas sildķermeņu termogalvas?
2
3-4
5-6
Vai veicat temperatūras regulēšanu atbilstoši savam komforta līmenim?
Regulējot sildķermeņu termogalvas
Atverot logus
Piezīmes/komentāri
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Nē

