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                                                                                    21.01.2013 

IETEIKUMI  
ĒKU ENERGOEFEKTĪVAI APSAIMNIEKOŠANAI. 

 

 PROJEKTA REZULTĀTU MONITORINGA VEIKŠANA. 
  

MONITORINGA DATU IEGŪŠANA.   

 

Andris Vulāns  
 

sertificēts energoauditors   

NOSILTINOT ĒKU NEKAS NEMAINĀS! 
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KĀPĒC  

NEPIECIEŠAMS ENERGOPATĒRIŅA 
DATU MONITORINGS ? 
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 SILTUMENERĢIJAS 
PLĀNOJAMAIS 

SAMAZINĀJUMS 
ATBILSTOŠI KPFI 

PROJEKTIEM PARASTI 
IR NE MAZĀKS PAR 

45% 
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KONTROLES LIELUMI 

 Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību 
ēkās (I kārta). 

 Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai 
ražošanas ēkās 

 

 Energoefektivitātes 
paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās 

 Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai valsts un 
pašvaldību profesionālās 
izglītības iestāžu ēkās  

 Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai pašvaldību 
ēkās (pašvaldību ēku II kārta) 
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Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 
(kopējais un katram projektam) - t CO2 gadā 

Siltumenerģijas patēriņš apkurei (kopējais 
un katram projektam) - kWh/m2 gadā 
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    REALIZĒJOT KPFI PROJEKTU ĒKĀ:  
 

 - Uzlabojas Ārējais Izskats  
  - Samazinās Enerģijas Patēriņš  
 - Ēkā Kļūst Siltāk, Komfortablāk 

 

BET 
 

 - VAI TIEK SASNIEGTI KPFI PROJEKTA MĒRĶI? 
- VAI MAINĀS MŪSU DOMĀŠANA/PIEEJA  

ĒKAS APSAIMNIEKOŠANĀ ? 
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Esam Energofektīvi… 
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Esam Energofektīvi… 
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 Realizējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus būtiski mainās ēkas siltumtehniskās 
ekspluatācijas nosacījumi salīdzinājumā ar pirmsrenovācijas 
ēkas ekspluatācijas nosacījumiem! 

 

 Uzlabojot ēku energoefektivitāti un “dzīvojot pa vecam” 
netiek sasniegti nepieciešamie ēkas energoefektivitātes 
rādītāji! 

 

 Svarīgi ir izprast ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu radītās izmaiņas ēkā un savlaicīgi veikt 
nepieciešamās ēkas ekspluatācijas režīma izmaiņas! 

 

 

Izmaiņas pēc ēkas siltināšanas 
12 

+  Mazāki siltuma zudumi caur konstrukcijām; 

+  Mazāki siltuma zudumi caur neblīvumiem logu konstrukcijās; 

+  Efektīvāka siltumenerģijas ieguvumu izmantošana; 

+  Lielāka norobežojošo konstrukciju siltuma inerce; 

+  Ēkas kontūrā samazinās siltuma zudumi no kārstā ūdens 
sistēmas; 

+  Samazinās termiskais diskomforts no virsmām;  

 

+ /- Mazāka āra gaisa pieplūde iekštelpām. 
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APKURES SISTĒMAS SLODZES 
PĀRREGULĒŠANA 
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AR KO SĀKT ? 

Līdz KPFI nepieciešamās apkures sistēmas siltumaatdevas 
sasniegšana bija uzdevums Nr: 1,   

 

Pēc KPFI pamatuzdevums Nr: 1  ir apkures režīma 
samazināšana atbilstoši  

„jaunajiem” ēkas siltuma zudumiem. 

GUDRA ĒKAS IZMANTOŠANA 
14 

 Ēkas siltumtehniskie rādītāji pēc konstrukciju 
siltināšanas darbu realizācijas būtiski uzlabojas. 

 

 Sabiedriskām ēkām ir raksturīgs izteikti ciklisks 
izmantošanas grafiks, t.i.,  

  - diena/nakts 

 - darba dienas/brīvdienas  

 

1 grāds ~ 6 % siltumenerģijas patēriņa 



2013.02.05. 

8 

15 

Apkures sistēmas sildķermeņu individuālā regulēšana 

MIKROKLIMATS  
 
 

FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR 
APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI 

 

16 
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GALVENIE MIKROKLIMATA RĀDĪTĀJI 
17 

 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. 

 

MIKROKLIMATS 
18 

  

 “PAREIZĀS” Iekštelpas temperatūras uzturēšana ir 
viens no svarīgākajiem uzdevumiem, lai sasniegtu 
nepieciešamo siltumenerģijas un CO2 patēriņa 
samazinājumu.  

 

1 grāds ~ 6 % siltumenerģijas patēriņa 
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NORMATĪVĀS PRASĪBAS  
19 

 Normatīvajos aktos netiek definēta viena „ideālā” 
temperatūra! 

 Norāda minimālo/maksimāli pieļaujamo temperatūru vai arī 
temperatūras, kura apmierina noteiktu daļu cilvēku.  

 

 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“. 

 

APRĒĶINU IEKŠTELPU TEMPERATŪRA 
20 

 

 Energoauditā izmantojamā temperatūra  
 

+180C  
+180C  + 6% 

+190C  + 12% 

+200C  + 18% 

+210C  + 24% 

+220C  + 30% 

 
Ēkas pēc renovācijas telpās ir konstatēta iekštelpu 

temperatūra līdz pat 260C ! 
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TERMĀLAIS KOMFORTS 
21 

 Termālais komforts prasa saskaņotību starp fizikālajiem un fizioloģiskajiem 
faktoriem, kuri to veido:  

• gaisa un apkārtējās virsmas temperatūra, gaisa mitrums un ātrums un 
to sadalījums platībā un laikā; 

• siltuma produkcija organismā un apģērbs. 

 Izvēloties piemērotu apģērbu, cilvēkam ir iespējams zināmā mērā 
kontrolēt lielāko daļu siltumapmaiņas veidu starp sava ķermeņa virsmu un 
apkārtējo vidi.  

 Cilvēka termālā komforta apstākļus ietekmē tā fiziskās aktivitātes 
līmenis jeb metabolisms.  

 Iekštelpu normatīvo temperatūru izsaka ņemot vērā konkrētus rādītājus, 
kas raksturo cilvēka fiziskās aktivitātes līmeni un izmantojamā apģērba 
daudzumu.  

Fiziskās aktivitātes līmeņa un Izmantojamā apģērba daudzuma 

MĒRVIENĪBAS  
22 

Cilvēku aktivitātes izdalītā siltuma daudzuma 
apzīmēšanai izmanto vienību «met» 

Apģērba siltumizolācijas spēju 
izsaka vienībā «clo» 
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Apģērba siltumizolācijas vienība «clo» 

23 

 

Apkures perioda CLO vērtība 
24 

 Normatīvajos aktos definēts, ka apkures periodā 
standarta clo vērtība ir ap 1,0 clo.  

 
 1 clo – Bikses+krekls+žakete 

 1 clo - Svārki garumā līdz ceļgalam+krekls ar garām piedurknēm+ 
zeķbikses+džemperis ar garām piedurknēm+ žaķete 

 

 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.  
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Clo + Met 
25 

GAISA APMAIŅA TELPĀS UN  
IEKŠTELPU GAISA KVALITĀTES ASPEKTI 

26 

 No ēkas energoefektivitātes aspekta veco logu nomaiņa uz 
jauniem ir uzskatāms kā ļoti energoefektīvs pasākums. 

 Veco logu nomaiņai no gaisa kvalitātes aspekta ir negatīvs 
efekts, jo līdz minimumam tiek samazināta svaigā gaisa 
padeve telpās caur neblīvumiem logu konstrukcijās. 

 

 Vēdināšana nozīmē periodiska telpas gaisa apmaiņa, kas 
rodas, atverot logus, durvis vai īpašas ailas, bez iespējas 
precīzi kontrolēt apmaināmā gaisa daudzumu; 
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VĒDINĀŠANA 
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DARBĪBAS PĒC KPFI PROJEKTA 
29 

KPFI projekta 
sasniedzamie rādītāji 

Iekštelpu 
temperatūras kontrole 

Telpu 
vēdināšana/ventilācija 

Enerģijas patēriņa datu 
monitorings 

Apkures sistēmas un 
tās darba režīmu 

ieregulēšana 

DATU MONITORINGS  
30 

 Enerģijas patēriņa datu uzskaite ir nepieciešama: 
 

 lai pārliecinātos gan par projekta ietvaros plānotā ietaupījuma 
sasniegšanu! 

 enerģijas patēriņa noviržu savlaicīgai identificēšanai un 
novēršanai! 

 citu ēkas energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu 
plānošanai! 
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TEMPERATŪRA  
31 

oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācija GAISĀ 
32 
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ENERĢIJAS PATĒRIŅA UZSKAITE (1) 
33 

 Enerģijas uzskaite ar skaitītāju (siltums, gāze, 
elektroenerģija); 

 Šķidrais kurināmais tvertnēs (mazuts, dīzeļdegviela); 

 Cietais kurināmais (koksne, akmeņogles). 

 

ENERĢIJAS PATAĒRIŅA UZSKAITE (2) 

 

 Mehāniskās 
ventilācijas sistēmas. 

 

 Apkures un karstā 
ūdens kopīgās 
uzskaites sistēmas. 

34 
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Citi jau rīkojas 
36 
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       www.buvfizika.lv 

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI PAAUGSTINOŠO 
PASĀKUMU REALIZĀCIJAS PABEIGŠANA IR 

NEVIS BEIGAS, BET  
TIKAI SĀKUMS ENERGOEFEKTĪVAI RĪCĪBAI!  

 

Andris Vulāns  
 

sertificēts energoauditors   


