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Ievads 
Jebkuras pašvaldības viens no visaktuālākajiem jautājumiem vienmēr ir bijis un būs 

siltumenerģijas nodrošinājums pašvaldības iedzīvotājiem. Tā ir atbildība gan par enerģijas 
ražošanu un pārvadi, gan arī par gala lietotāju (skat. 1. attēlu). 

Enerģijas ražošana:
katlu mājas vai 
koģenerācija

Enerģijas pārvade:
siltumtīkli

Enerģijas gala lietotāji:
pašvaldības ēkas, 
daudzdzīvokļu ēkas u.c.

1. attēls: energoapgādes sistēmas sastāvdaļas pašvaldībā

Ir dažādi varianti, kā pašvaldība organizē enerģijas ražošanu, pārvadi un padevi enerģijas 
gala lietotājam. Ir pašvaldības, kuras atbildību par enerģijas ražošanu ir nodevušas kādam ar 
pašvaldību nesaistītam uzņēmumam, bet pārvadi nodrošina pašvaldības uzņēmums. Ir arī tādas 
pašvaldības, kurās siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un padevi organizē pašvaldības uzņēmums 
vai pati pašvaldība. Jebkurā gadījumā energoapgāde pašvaldībā ir jāuzlūko kā vienots veselums, 
kad visas trīs sistēmas sastāvdaļas ir viena ar otru saistītas. 

Normatīvie akti gan Eiropā, gan arī Latvijā mainās, bet virziens ir skaidrs: nospraustais kurss 
mūs virza arvien tuvāk zema oglekļa ekonomikai. Tas nozīmē, ka tiek plānota un izstrādāta tāda 
politika, kas veicinās enerģijas patēriņa samazinājumu un plašāku atjaunojamo energoresursu 
lietojumu. 

Viena no tādām politikām un tendencēm ir zema enerģijas patēriņa ēkas. Tās ir zināmas arī 
kā pasīvās vai nulles enerģijas patēriņa ēkas. No 2020. gada 31. decembra visām jaunbūvēm ir 
jātuvojas nulles enerģijas patēriņa ēkām jeb jāsasniedz zema enerģijas patēriņa ēkas rādītāji, un 
ēku renovāciju gadījumā ir jānosaka izmaksu ziņā optimāls energoefektivitātes līmenis. 

Tas nozīmē, ka pašvaldībām virziens ir noteikts, un šobrīd atliek tikai uzsākt virzību pa šo 
izvēlēto ceļu. Svarīgi ir izvērtēt prioritātes un saprast, kas jādara vispirms un kādu jautājumu 
risināšanu var atlikt uz vēlāku laiku. Šajā brošūrā ir apkopota informācija par energoplānošanas 
nepieciešamību pašvaldībās, par energoefektivitāti un enerģijas patērētājiem, kā arī 
par ieviešamajiem energoefektivitātes pasākumiem, un sniegti labās prakses piemēri. 
Materiāls ir tapis, balstoties uz autoru 20 gadu pieredzi, kas iegūta, nepārtraukti aktualizējot 
energoefektivitātes tēmu visos sabiedrības līmeņos.

Brošūra ir domāta pašvaldību dažādu līmeņu pārstāvjiem: gan pašvaldību vadītājiem, 
gan tehnisko un attīstības nodaļu vadītājiem un speciālistiem, gan arī pašvaldību uzņēmumu 
vadītājiem un tehniskajiem direktoriem, kā arī jebkurai citai sabiedrības grupai, tai skaitā arī 
iedzīvotājiem.

1. Energoplānošana pašvaldībās
Siltumapgādes attīstība pašvaldībās ir viens no krustceļiem, dodoties zaļās izaugsmes 

virzienā. Ja ir plānots attīstīt centralizēto siltumapgādes sistēmu, ir jāpievēršas visiem trīs 
tās elementiem: energoavotam, siltuma tīkliem un enerģijas gala lietotājam. Ja īsteno 
decentralizācijas politiku, jārūpējas tikai par enerģijas gala lietotāju labklājību, kas dažos 
gadījumos ir sarežģītāk un ekonomiski neizdevīgāk. 

Siltumapgādes attīstība pašvaldībās ir jāplāno: ir nepieciešama energoapgādes stratēģija, 
programma un rīcības plāni, kas ir energoplānošanas neatņemamas sastāvdaļas. Noteiktas 
siltumapgādes politikas izstrāde un tās ievērošana, veicot regulāru monitoringu un paveiktā 
vērtēšanu, lai koriģētu attīstības virzienus un izmantojamos mehānismus, ir uzdevumi, kas 
jāveic katrai pašvaldībai. 

Energoefektīva centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība ir saistīta ar katlu mājas vai 
koģenerācijas stacijas tehnoloģiskajiem risinājumiem un to darbības parametriem, piemēram, 
lietderības koeficientu, siltuma zudumiem trasē un lietderīgu enerģijas patēriņu ēkās jeb 
to energoefektivitātes indikatoru vērtībām. Sistēmas sakārtošanai un energoefektivitātes 
paaugstināšanai ir daži nerakstīti likumi, kas jāievēro, lai sasniegtu augstu energoefektivitāti 
kopumā. Pirmais ir saistīts ar pasākumu prioritāšu saraksta izveidi (primārie pasākumi enerģijas 
gala lietotāja pusē), otrais – ar pakāpeniskuma ievērošanu (energoefektivitātes paaugstināšana 
soli pa solim) un trešais – ar elastīguma principu (atsakoties no dogmām un meklējot inovatīvas 
tehnoloģijas brīdī, kad ir jāsakārto viens vai otrs sistēmas elements).

Ekonomiski visizdevīgākais un videi visdraudzīgākais, ar visaugstāko prioritāti ir 
enerģijas gala lietotāja energoefektivitātes pasākumu kopums.

Gala lietotāja energoefektivitātes pasākumi ļauj samazināt maksu par siltumu 
īstermiņā un ilgtermiņā. Visīsākajā laikā veiktie energoefektivitātes pasākumi ar minimāliem 
ieguldījumiem dod tūlītēju iespēju samazināt enerģijas patēriņu ēkā un tādējādi būtiski 
palēnināt siltumenerģijas izmaksu pieaugumu arī tad, ja strauji palielināsies siltumenerģijas 
tarifi. Ilgtermiņā tiek nodrošināts lēnāks siltumenerģijas tarifa kāpums, jo izdosies izvairīties 
no liekām investīcijām, palielinātām jaudām energoavotos un pārāk lieliem siltuma tīklu 
cauruļvadu izmēriem.

Ja kā pirmo pasākumu veic siltuma zudumu samazināšanu siltuma trasēs, tas bieži vien 
noved pie pārlieku lieliem rēķiniem par ieguldījumiem lielāka diametra cauruļvados, nekā tie būs 
nepieciešami brīdī, kad siltumenerģijas patērētājs būs samazinājis savu enerģijas patēriņu. Tātad 
nākotnē būs vērojams prognozētu siltuma zudumu pieaugums. Cits jautājums, kas ir saistīts ar 
siltuma trašu iepirkumu, ir nosacījumu izstrāde kādu noteiktu (dažreiz arī ekskluzīvu) interešu 
aizstāvībai: tiek sludināti konkursi par tādu cauruļvadu uzstādīšanu, kuru siltumvadītspējas 
koeficienta vērtība siltumizolācijai ir mazāka un kuriem ir mūžīgs cauruļvadu kalpošanas ilgums. 
Šādi konkursa nosacījumi bieži noved pie palielināta siltumenerģijas pārvades tarifa. Cauruļvadu 
sistēmas rekonstrukcija ir nepieciešama siltuma zudumu samazinājumam cauruļvados, un tam 
ir jābūt nosacījumam jebkuras siltuma trašu pārveides gadījumā. Pašvaldībām ir jābūt gatavām 
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prasīt siltuma zudumu samazinājumu, kuru var noteikt ar ekonomiska parametra palīdzību 
(īpatnējie kapitālieguldījumi, kas attiecināti uz siltuma zudumiem, Ls/MWh).

Ja kā pirmo pasākumu īsteno katlu mājas vai koģenerācijas stacijas rekonstrukciju, bieži 
vien tas noved pie lieku jaudu uzstādīšanas energoavotā un siltumenerģijas ražošanas tarifa 
paaugstināšanas, jo šajā gadījumā darbojas dubultais efekts: ne tikai kapitālieguldījumi ir lielāki, 
nekā nepieciešams, bet arī liekas uzstādītās jaudas neļauj sasniegt visaugstāko lietderības 
koeficientu, jo iekārtas nestrādā ar nominālo jaudu. Energoefektīva siltumenerģijas ražošana 
un pārvade ir iespējama tikai tādam enerģijas gala lietotājam, kas ir samazinājis enerģijas gala 
patēriņu.

Energoefektivitātes spogulis

Visi pašvaldības labie darbi un kļūdas atspoguļojas 
siltuma tarifā. Visi enerģijas gala lietotāju labie darbi 
un kļūdas atspoguļojas ēkas enerģijas patēriņā.!

Dažādās Latvijas pašvaldībās siltumenerģijas tarifs būtiski atšķiras: dažās pašvaldībās 
tas ir gandrīz divas reizes lielāks nekā citās. Siltumenerģijas tarifi atšķiras dažādu iemeslu dēļ, 
tomēr visbūtiskākā ir kurināmā cenu ietekme uz tarifa vērtībām. Siltumapgādes tarifu atšķirības 
2012.gada janvārī ir ilustrētas zemāk 2.attēlā. Ar zaļo krāsu ir iekrāsotas tās katlu mājas, kas tiek 
darbinātas, izmantojot šķeldu, ar sarkano krāsu – koģenerācijas stacijas, bet ar zilo – dabasgāzes 
vai cita kurināmā katlu mājas. Siltumenerģijas tarifi mainās no 35 Ls/MWh (Mālpilī) līdz pat 
50 Ls/MWh (Liepājā).

N
or

m
a 

K-
M

āl
pi

ls

Rū
jie

na
s s

ilt
um

s

Lu
dz

as
 B

io
-e

ne
rģ

ija

Pļ
av

iņ
u 

KP

Ku
ld

īg
as

 si
ltu

m
tīk

li

Ta
lsu

 B
io

-e
ne

rģ
ija

Va
lk

as
 n

ov
ad

a 
do

m
e

M
ad

on
as

 si
ltu

m
s

Va
lm

ie
ra

s s
ilt

um
s

Ve
nt

sp
ils

 si
ltu

m
s

Si
m

on
e-

Al
ūk

sn
e

Li
m

ba
žu

 si
ltu

m
s

Kr
ās

la
va

s n
am

i

Ai
zk

ra
uk

le
s s

ilt
um

s

Va
ng

až
u 

na
m

sa
im

ni
ek

s

O
gr

e

Sa
ld

us
 si

ltu
m

s

Rī
ga

s s
ilt

um
s

Ba
us

ka
s s

ilt
um

s

Tu
ku

m
a 

sil
tu

m
s

O
zo

ln
ie

ku
 K

SD
U

Jē
ka

bp
ils

 si
ltu

m
s

D
au

ga
vp

ils
 si

ltu
m

tīk
li

Fo
rt

um
 Je

lg
av

a

Ie
ca

va
s s

ilt
um

s

Li
el

vā
rd

es
 re

m
te

Jū
rm

al
as

 si
ltu

m
s

Sa
la

sp
ils

 si
ltu

m
s

O
la

in
es

 ū
de

ns
 u

n 
sil

tu
m

s

Gr
ob

iņ
as

 si
ltu

m
s

Li
ep

āj
as

 e
ne

rģ
ija

60

50

40

35

20

15

0

Dabas gāzes tarifs noteikts pie tirdzniecības cenas līdz 210 Ls.tūkst.nm3

Si
lt

um
en

er
ģi

ja
s 

ta
ri

fi 
20

12
. g

ad
a 

ja
nv

ār
ī, 

Ls
/M

W
h

ar daļēju koģenerāciju           šķelda           pamatā dabasgāze vai cits kurināmais           ogles

2. attēls: Latvijas pilsētu centralizētās siltumapgādes tarifi 2012.gada janvārī 1

Dažreiz siltumenerģijas tarifs divām līdzīgām katlu mājām ar vienu un to pašu kurināmo 
vai līdzīgām siltumapgādes sistēmām būtiski atšķiras. Tarifu atšķirības ir atkarīgas no kurināmā 
veida (enerģētiskā koksne ir lētāka), no atjaunojamo energoresursu izmantošanas efektivitātes, 
no siltuma zudumiem cauruļvados, no siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju investīciju 
lielumiem un citiem inženiertehniskiem un ekonomiskiem parametriem. 

Lai motivētu siltumenerģijas ražošanas un pārvades pakalpojumu sniedzējus paaugstināt 
energoefektivitāti un izmantot atjaunojamos energoresursus un izslēgtu blakusefektus, kas 
ir saistīti ar neattaisnotiem kapitālieguldījumiem un neprofesionālu siltumapgādes sistēmas 
iekārtu un tehnoloģiju darbināšanu, valsts normatīvajos aktos ir nepieciešamas izmaiņas, kas 
nosaka tarifu līmeņatzīmi, kura ir jāievēro visiem energopakalpojumu sniedzējiem. Līmeņatzīme 
šajā gadījumā būtu noteikta tarifa vērtība, piemēram, 37 Ls/MWh (skat. 2. attēlā līniju), uz kuru 
būtu jātiecas visiem katlu māju operatoriem. 

Tomēr viens no pirmajiem pašvaldības uzdevumiem ir noteikt enerģijas gala 
lietotāju enerģijas patēriņa samazinājuma iespējas un īstenot tās, kuras ir 
ekonomiski pamatotas.

Pēc tam var sekot enerģijas avota un siltumtīklu optimizācija un/vai renovācija. 

2. Kas ir energoefektivitāte
Energoefektivitātes definīcijas pamatā ir gan enerģijas resursu, gan elektroenerģijas un 

siltumenerģijas lietderīgas izmantošanas ideja. 
Praksē visbiežāk sastopamies ar situāciju, kad iespējas paaugstināt energoefektivitāti ir 

lielas, bet faktiski tās nekad netiek izmantotas. Visus energoresursu lietotājus var iedalīt trīs 
grupās: 

• ar lielu energoefektivitātes paaugstinājumu – tāds ir energoresursu patērētājs, kas 
samazinājis enerģijas patēriņu līdz tehniski iespējamajam un ekonomiski pamatotajam;

• ar mazu energoefektivitātes paaugstinājumu – tāds ir enerģijas lietotājs, kas tērē 
enerģiju, nedomājot par to;

• ar nelielu energoefektivitātes paaugstinājumu – tāds ir energoresursu lietotājs, kas 
haotiski veic kādus enerģijas patēriņa samazinājuma pasākumus. 

Enerģijas patēriņš var būt ne tikai minimāls un maksimāls. Pareizāk būtu lietot jēdzienu 
optimāls enerģijas patēriņš. Tas ir daudz plašāks jēdziens un ietver ne tikai tehnoloģiju 
inženiertehniskos aspektus, bet arī iekārtu izvēles ekonomisko un finansiālo, vides un 
socioekonomisko pamatojumu.

Inženiertehniskā analīze atšķiras jaunas vai esošās tehnoloģijas izmantošanas vai arī jau 
lietoto iekārtu rekonstrukcijas gadījumos: 

• esošās situācijas konstatēšanai un enerģijas patēriņa noteikšanai izmanto mērījumu 
datus, kuru mērvienība parasti ir kWh/gadā;

1 Avots: Edgara Vīganta prezentācija „Praktiskie piemēri SEG emisiju samazināšanā pašvaldību siltumapgādes sistēmās” apmācības 
seminārā „Tehniskās iespējas CO2 emisiju samazināšanā pašvaldībās” Salaspilī 2012.gada 20.janvārī
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• jaunu iekārtu uzstādīšanas gadījumos jābalstās uz šo iekārtu tehniskajiem datiem, 
kas sniedz informāciju par uzstādīto jaudu (kW), un datiem par prognozēto iekārtas 
darbināšanas laiku gada griezumā, lai, sareizinot abus lielumus, iegūtu prognozēto 
enerģijas patēriņu (kWh/gadā);

• rekonstrukcijas gadījumā enerģijas patēriņa prognozei un vērtēšanai izmanto gan 
mērījumu datus, gan tehnoloģisko iekārtu pasu datus un datus par to darbināšanas 
ilgumu, kuru mērvienība parasti arī izteikta kā kWh/gadā;

• enerģijas patēriņa absolūtās vērtības neļauj salīdzināt enerģijas patērētājus savā starpā, 
jo gadījumos, kad ir uzstādītas vienas un tās pašas iekārtas, bet atšķiras darba stundu 
skaits, vai otrādi – darba stundu skaits ir vienāds, bet atšķiras tehnoloģijas, enerģijas 
patēriņa absolūtās vērtības atšķirsies. Vēl biežāk ir sastopamas situācijas, kad atšķiras 
gan iekārtas, gan to izmantošanas laiks.

Lai varētu salīdzināt savā starpā enerģijas lietotājus un izvērtēt to energoefektivitāti, ir 
jāiegūst īpatnējie enerģijas patēriņa lielumi, ko sauc par energoefektivitātes indikatoriem.   

Eiropas zinātnieki ir apkopojuši datus par 180 energoefektivitātes indikatoriem, kuru 
skaitā iekļauti ne tikai īpatnējie enerģijas patēriņi, bet arī īpatnējie ekonomiskie, vides un 
klimata rādītāji, kas attiecināti uz enerģijas lietošanu. Tas ļauj salīdzināt savā starpā dažāda 
līmeņa enerģijas patērētājus:

• valsts makroekonomikas līmenī;

• dažādu sektoru līmenī;

• enerģijas ražošanas uzņēmumu līmenī;

• enerģijas pārvades uzņēmumu līmenī;

• rūpniecības, lauksaimniecības vai komerciālu uzņēmumu līmenī;

• ēkas vai dzīvokļa līmenī;

• noteiktas energoiekārtas līmenī. 

Energoefektivitātes indikatoru vērtības un mērvienības ir atkarīgas no enerģijas veida, 
no energopatērētāja raksturojuma, lietošanas apstākļiem, uzstādītajām iekārtām un citiem 
nosacījumiem. Energoefektivitātes indikators ietver laika dimensiju, jo parasti īpatnējais 
enerģijas patēriņš tiek analizēts noteiktam laika periodam: diennaktij, nedēļai, mēnesim vai 
gadam. 

Sabiedrībā plašāk zināmais indikators ir īpatnējais enerģijas patēriņš, kas attiecināts uz 
iedzīvotāju skaitu. Tomēr, to lietojot, var nonākt pie nepareiziem secinājumiem, jo faktiski šis 
indikators neietver valsts ekonomisko attīstību. Tāpēc speciālisti meklē viskorektāko indikatoru, 
kas sniegtu pilnvērtīgu katras valsts enerģijas patēriņu salīdzinājumu. Šobrīd plaši izmanto 
komplekso energoefektivitātes indikatoru – gala energointensitāte, kas ņem vērā arī pirktspējas 
paritāti², ES dalībvalstu klimata ietekmes un struktūru. Salīdzinošais grafiks par Eiropas 
Savienības 27 valstīm ir redzams 3.attēlā.
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Faktiskā Pielāgota pirktspējas paritātei, struktūrai un klimatam

3. attēls: gala energointensitāte ES 27 valstīs 2007.gadā, kas pielāgota arī pirktspējas paritātei, struktūrai un 
klimatam3 

Kā redzams, tad jaunās dalībvalstis enerģiju tērē vidēji par 50–100% vairāk nekā ES-15 
valstis. Latvijai energoefektivitātes paaugstināšanas ziņā ir daudz darāmā, jo mūsu valsts 
īpatnējais enerģijas patēriņš ir trešais lielākais 27 ES dalībvalstu vidū.

Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš tiek attiecināts uz dažādiem parametriem, piemēram, 
uz cilvēku skaitu ēkās vai dzīvokļos (kWh/cilvēku mēnesī, kWh/m² mēnesī), uz porciju skaitu 
ēdināšanas uzņēmumos (kWh/porciju), uz uzņēmuma saražotās produkcijas vienību (kWh/
kg produkcijas, kWh/m3 produkcijas utt.). Retāk par energoefektivitātes indikatoru izmanto 
īpatnējo elektroiekārtu uzstādīto jaudu: W/m², W/cilvēku utt.

Savukārt, siltumenerģijas patēriņš tiek attiecināts uz parametriem, kas raksturo tās 
patērētāju: visbiežāk tā ir apkure un karstā ūdens patērētājs. Energoefektivitātes indikators 
apkurei ir siltumenerģijas patēriņš, kas attiecināts uz kWh/m² mēnesī vai arī uz kWh/m3 mēnesī, 
bet karstā ūdens patērētājam – kWh/cilvēku mēnesī vai kWh/strādājošo skaitu mēnesī.  

Latvijas daudzdzīvokļu ēku īpatnējo normalizēto siltumenerģijas patēriņu analīze atkarībā 
no apsildāmās platības ilustrēta 4. attēlā. Īpatnējo siltumenerģijas patēriņu vērtības ir robežās 
no 80 līdz 430 kWh/m² gadā, bet vidējais – 200 kWh/m² gadā. Analīzes rezultāti rāda, ka datu 
izkliede ir liela, tomēr vērojams, ka ēku siltumenerģijas patēriņš ir atkarīgs no ēkas apsildāmās 
platības lieluma, un tajā pašā laikā tas būtiski atšķiras arī viena izmēra un tipa ēkām. Ēkas, kurās 
siltumenerģijas patēriņš ir zem 100 kWh/m² gadā, ir veikti energoefektivitātes pasākumi, kas ir 
ļāvuši būtiski samazināt enerģijas patēriņu.

³Avots: Energy Efficiency Trends and Policies in the EU27, Results of the Odyssee-Mure Project, October 2009
² Pirktspējas paritāte ir ekonomikas termins, kas rāda, kā koriģēt valūtas kursu tā, ka identiskām precēm divās dažādās valstīs ir 
viena un tā pati cena, ja to izsaka vienā un tajā pašā valūtā (avots: http://www.investopedia.com) 
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4. attēls: dažādu Latvijas daudzdzīvokļu ēku īpatnējie siltumenerģijas patēriņi

Energoefektivitātes indikatoriem ir dažāds lietojums. Vispirms tie ir nepieciešami, lai 
vērtētu esošo tehnoloģiju, iekārtu, ēku un citu enerģijas lietotāju energoefektivitāti šobrīd un 
analizētu energoefektivitātes pasākumus nākotnē. Energoefektivitātes indikatorus visbiežāk 
izmanto četriem mērķiem, kas parādīti 5. attēlā. 

1. Indikācijai 2. Salīdzināšanai 3. Analīzei 4.
Enerģijas 
patēriņa
samazināšanai

5. attēls: energoefektivitātes indikatoru lietojums

Ja enerģijas lietotāju interesē enerģijas patēriņš, tad ikviens to var noteikt, īstenojot divus 
pirmos soļus un aprēķinot, kāds ir īpatnējais enerģijas patēriņš un kāds tas ir salīdzinājumā ar 
citiem līdzīgiem energopatērētājiem. Parasti otro, trešo un nākamos soļus energoefektivitātes 
indikatoru izvērtēšanā jāveic profesionāļiem ar energoaudita palīdzību (skat. 4. nodaļu).

Lai ilustrētu iepriekš minēto, 6. attēlā izmantots energoefektivitātes indikators – īpatnējais 
elektroenerģijas patēriņš (kWh/m² gadā) skolās, ar kura palīdzību salīdzināta eksperimentā 
iekļauto skolu energoefektivitāte.

 Analīzē ir iekļauti dati par 41 skolu, kuru īpatnējais elektroenerģijas patēriņš mainījās ļoti 
plašās robežās: no 1 līdz 84 kWh/m² gadā. Visas skolas sadalītas četrās grupās, kuras atdalītas ar 
3 līmeņatzīmēm:

75% mērķlīnija;      50% robežlīnija;     25% mērķlīnija.

Ar violeto krāsu ir izcelti viena reģiona dažu izvēlēto skolu īpatnējie patēriņi, kas liecina, 
ka trīs skolas tērē nepamatoti daudz elektroenerģijas (virs 75% mērķlīnijas), viena – vairāk 
nekā ir līmeņatzīmes vērtība (virs 50% robežlīnijas), divas skolas ir uzskatāmas par salīdzinoši 
energoefektīvām (virs 25% mērķlīnijas). Neviena skola reģionā nav ar augstu energoefektivitāti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
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6. attēls: elektroenerģijas patēriņš skolās4

3. Kāpēc energoefektivitātes 
pasākumi ir svarīgi pašvaldībai

Daži energoefektivitātes likumi

Energoefektivitātes pasākumus nedrīkst īstenot haotiski. Tie jāsāk ar ēkas energoauditu, 
kas ir jāuzskata par energoefektivitātes pasākumu īstenošanas pirmo soli.

Energoefektivitātes pasākumu īstenošanai nepieciešama profesionāla uzraudzība. 
Nepietiek ar to, ka īpašnieks grib veikt šos pasākumus. Ir arī rūpīgi jāseko līdzi būvniecības 
darbu kvalitātei.

Energoefektivitātes pasākumiem nepieciešama pacietība–arī pēc pasākumu īstenošanas.

Energoefektivitātes pasākumi lielā vai mazā pašvaldībā sniedz iespēju risināt tehniskos, 
ekonomiskos, socioekonomiskos, vides un klimata jautājumus. Tā ir aktivitāte, kuras īstenošanas 
gadījumā ieguvēji ir visi:

• valsts budžets – jo mazāk tērē energoresursus, jo mazāk finanšu līdzekļu aizplūst ārpus 
valsts;

• pašvaldību budžets – jo mazāk jāmaksā par enerģiju, jo vairāk finanšu līdzekļu paliek 
pašvaldības attīstībai;

 ⁴Avots: projekta „Monitoring electricity consumption in tertiary sector” materiāli  
(http://www.eu.fhg.de/el-tertiary/)
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• sabiedrība – ilgtspējīga energosektora attīstība nodrošina sakārtotu vidi; 

• vide – mazāks vides piesārņojums no emisijām gaisā, ūdenī un augsnē; 

• katrs enerģijas lietotājs atsevišķi – enerģijas patēriņa samazinājums dod iespēju 
enerģijas patērētājam ietaupītos līdzekļus izmantot citur;

• globālo klimata pārmaiņu samazinājumu iegūst, mazāk dedzinot fosilo kurināmo katlu 
māju kurtuvēs.

Vēl joprojām aktuāls ir jautājums par iedzīvotāju ieinteresēšanu energoefektivitātes 
lēmumu pieņemšanā. Ideāla būtu tāda pašvaldība, kurā kaimiņš pārliecinātu kaimiņu par 
iespējām samazināt enerģijas patēriņu un kurā energoefektivitātes pasākumi sniegtu arī morālu 
gandarījumu par sakārtotu vidi. Tas ir jauna domāšanas veida ceļa sākums.

  3.1. Socioekonomisko problēmu risināšana
Socioekonomiskās problēmas pašvaldībās ir saistītas gan ar nodarbinātības, gan arī ar 

importa un eksporta bilances problēmām.
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu izmantošana 

energoavotos palielina darba vietu skaitu pašvaldībā. Ir vajadzīgi būvnieki ēku siltināšanai, 
tomēr lielāku ietekmi izraisa nepieciešamība sagādāt kurināmo katlu mājai. Tādēļ fosilā 
kurināmā nomaiņa ar vietējo enerģētisko koksni ne tikai ļauj sakārtot siltumenerģijas ražošanas 
izmaksas, bet vienlaikus arī risina pašvaldības socioekonomiskās problēmas.  

  3.2. Sociālo pabalstu apjomu samazināšanās
Iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem saņem sociālo atbalstu no pašvaldības, lai viņi varētu 

segt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem. Ja iedzīvotāji ēkās tērē vairāk enerģijas, 
nekā nepieciešams, pašvaldības budžets tiek šķērdēts nevajadzīgu izmaksu segšanai. Tajā pašā 
laikā ēku iedzīvotājiem trūkst motivācijas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai mājoklī, 
jo maksājumi nāk no ārpuses, nevis ģimenes budžeta. Pašvaldībai ir vairākas iespējas, kā risināt 
šāda veida situācijas:

• izveidot pašvaldībā energoefektivitātes centru, kur iedzīvotāji var vērsties pēc padoma 
un saņemt konsultācijas par iespējām samazināt maksu par siltumu;

• noteikt limitu ēkas īpatnējam enerģijas patēriņam, definējot pārejas periodu un 
izstrādājot motivācijas shēmu;

• izstrādāt energopatērētāja ilgtermiņa vadības programmu, iekļaujot enerģijas patēriņa 
samazinājuma pasākumu kompleksu un pamatojot to ar sociālā atbalsta lieluma 
izmaiņām;

• izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu maiņai par ēku enerģijas patēriņa samazināšanas 
nosacījumiem, piemēram, ja ēkas dzīvokļu īpašnieki sapulcē nobalso par ēkas enerģijas 
patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanu, tad pārējiem iedzīvotājiem, kas sapulcē 
nepiedalījās, šis lēmums arī ir jāpilda.

  3.3. Virzīšanās uz videi draudzīgāku un „zaļāku” pašvaldību
Virkne ES pašvaldību ir jau ieviesušas integrētus energotaupības pasākumus. Viena no 

iespējām, kā to īstenot, ir sagatavot un ieviest pašvaldības Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu. 
Plāna izstrādi ir veicinājusi Eiropas Komisijas atbalstītā Pilsētu mēru pakta iniciatīva⁵, kas ir 
plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās teritorijās 
brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamos energoresursus. 
Pakta parakstītāji ir apņēmušies līdz 2020. gadam samazināt CO2 emisijas par 20%. Otra iespēja 
ir uzņemties šādu iniciatīvu pašiem. 

Katra pašvaldība veido telpiskās attīstības plānus, kuros plāno pasākumus, kas ne tikai 
aptver rūpniecības un lauksaimniecības sektoru attīstību, bet ir balstīti arī uz reģiona labklājības 
paaugstināšanu un demogrāfisko attīstību, vides sakārtotību un citiem nākotnes attīstības 
jautājumiem. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkās ir viens no vides īstermiņa 
attīstības stūrakmeņiem.

  3.4. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Siltumnīcefekts un tā radītās klimata pārmaiņas un globālā sasilšana ir tie termini, 

kas arvien vairāk tiek lietoti sabiedrībā. Pašvaldībām, piesakoties konkursos finansējuma 
saņemšanai siltumapgādes sistēmām, ielu apgaismojumam, ēku siltināšanai un līdzīgiem 
projektiem, ir jānorāda siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju⁶ samazinājums (tCO2/gadā vai tCO2/
Ls, vai cits rādītājs). Var izšķirt divu veidu SEG emisiju samazināšanas projektus pašvaldībās:

• energoefektivitātes pasākumu īstenošana dod iespēju samazināt CO2 emisijas diapazonā 
no 230 līdz 400 kg CO2 par katru ietaupīto MWh;

• nomainot fosilo kurināmo ar biomasu un saules enerģiju, iespējams samazināt CO2 
emisijas diapazonā no 230 līdz 500 kg CO2 par katru ietaupīto MWh.

 ⁵ Pilsētu mēru pakta mājas lapa http://www.pilsetumerupakts.eu 

⁶ Tās ir oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4), slāpekļa oksīds (N2O), sēra heksafluorīds (SF6), fluorogļūdeņraži (HFC) un   
 perfluorogļūdeņraži (PFC).
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4. Ar ko sākt energoefektivitātes 
pasākumus

Lai samazinātu enerģijas patēriņu ēkā, ir 
jāsaprot, kādi siltuma zudumi ir jākompensē, kāpēc 
tie ir radušies un kādi energoefektivitātes pasākumi 
ir jāveic. Tā kā katra māja un energosistēma ir unikāla, 
tad arī energoefektivitātes pasākumi tām būs atšķirīgi. 
Atšķiras arī organizācijas, kas būs iesaistītas to veikšanā. 
Tomēr šādu pasākumu ieviešanas shēma neatšķiras. 
Pirmais solis, kas jāsper, lai sāktu energoefektivitātes 
pasākumu plānošanu, ir energoaudits.

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 visizdevīgākos energoefektivitātes pasākumus;

• sagrupēt energoefektivitātes pasākumus pa prioritātēm un ieteikt pasūtītājam 
pasākumu secību;

• noteikt CO2 emisiju samazināšanas potenciālu un ar to saistītu pasākumu izmaksu 
efektivitāti, jo energoaudits ir viens no līdzekļiem CO2 emisiju apjoma samazināšanā.

Praksē sastopami trīs dažādu līmeņu energoauditi: 1.  līmenis ir pamatlīmenis, bet 
3. līmenis ir visdetalizētākais (skat. 7. attēlu).

1.  līmenis ir energoaudita pamatlīmenis. Tas sniedz 
tikai pamatinformāciju par enerģijas un ūdens 
ekonomijas iespējām. To var dēvēt par auditu “izejot 
cauri ēkai”. 

2. līmenis. Priekšlikumi enerģijas un ūdens ekonomijas 
pasākumiem ir labāk pamatoti nekā 1.  līmenī, un 
pamatojumā ietilpst arī konkrētu mērījumu analīze.

3. līmenis. Enerģijas un ūdens patēriņš tiek sīki analizēts, 
un priekšlikumi enerģijas un ūdens ekonomijas 
pasākumiem, to īstenošanai nepieciešamajām 
investīcijām ir pietiekami labi sagatavoti, lai tie būtu 
gatavi ieviešanai.

Ir vairāki nozīmīgi aspekti, kas katrai pašvaldībai ir jāizvērtē, pirms tā pasūta energoauditu.

  Energoaudita mērķis
Pašvaldībai būtu jāuzdod jautājums, kāds ir energoaudita mērķis un kāpēc pašvaldība to 

pasūta. Vai tas tiek darīts, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, vai arī lai tā iegūtu profesionālu 
pakalpojumu, uz kura rezultātiem balstīt turpmākos lēmumus. 

Energoaudita tirgus attīstība pieprasa, lai klients zinātu, ko viņš vēlas pasūtīt un pirkt, 
un energoauditoram būtu skaidrs, ko viņš var piedāvāt un pārdot. Piemēri un priekšlikumi par 
energoaudita saturu, kas strukturāli palīdz klientam un auditoram diskutēt par veicamo darba 
uzdevumu, sekmē energoaudita tirgus attīstību.

  Energoaudita kvalitāte un energoauditora pieredze
No vienas puses, izlasot dažādus literatūrā sastopamus ieteikumus, ir iespējams veikt 

energoefektivitātes pasākumus bez energoaudita. Šajā gadījumā tiek pieņemts lēmums, 
neņemot vērā ēkas īpatnības. Tādā gadījumā ir jārēķinās ar enerģijas ietaupījumu, kas ir tikai 
30–50% no tehniski iespējamā ietaupījuma.

No otras puses, ir iespējams iesaistīt speciālistus. Profesionāla energoauditora veikts 
energoaudits atšķiras gan ar augstāku kvalitāti, gan arī ar energoefektivitātes pasākumu 
ieviešanas efektivitātes potenciāla pilnīgu analīzi. 

Rezultāts nenoliedzami ir atkarīgs no energoauditora pieredzes. Pieredzējis un prasmīgs 
auditors var strādāt racionālāk un efektīvāk, analizējot enerģijas plūsmas un sagatavojot 
rekomendācijas, neieguldot tik daudz darba kā iesācējs, tomēr veikto darbu detalizētība 
var būt līdzīga. Tajā pašā laikā praktiskā darba pieredze reizēm ir svarīga rekomendāciju 
izstrādē un būtisku lēmumu pieņemšanā. Energoauditu vajadzētu veikt energoauditoram 
ar augstāko tehnisko izglītību enerģētikas vai mehānikas inženierzinātnēs un pieredzi 
šajā nozarē. Ēkas īpašnieks var pajautāt, vai energoauditoram ir profesionālās civiltiesiskās 
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. 

PIEREDZĒJIS ENERGOAUDITORS

PIEREDZĒJIS ENERGOAUDITORS
Ja nepieciešams, konsultējas ar 
būvinženieri, siltumtehnikas un  
elektroautomātikas speciālistiem

PIEREDZĒJIS ENERGOAUDITORS
kopā ar būvinženieri, siltumtehnikas 
un  elektroautomātikas speciālistiem

1

2

3

Kuriozs siltināšanas piemērs

Kādas daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājs pierunāja ēkas dzīvokļu īpašniekus 
investēt bēniņu siltināšanā. Ēkas iedzīvotāji iegādājās akmens vati, un idejas 
autors izklāja to uz bēniņu stāva grīdas. Pēc šī pasākuma siltumenerģijas 
patēriņš ēkā pieauga. 

Pēcsiltināšanas periodā tika iesaistīti eksperti, kas atrada energoefektivitātes pazemināšanās 
iemeslu: bēniņi bija mitri jumta sliktās kvalitātes dēļ, un aktīvais iedzīvotājs, pēc rakstura 
būdams taupīgs, pirms izolācijas materiāla izklāšanas to pārsedza ar melno plēvi. Kad ārā 
spīdēja saule, mitrums iztvaikoja, un tvaiki difundēja caur izolācijas slāni un sastapās ar šķērsli 
– koncentrējoties uz plēves iekšējās virsmas. Tiklīdz bēniņos kļuva aukstāks, tvaiks kondensējās 
uz melnās plēves un, tekot caur izolācijas slāni, piepildīja tā gaisa poras. Slapja siltumizolācija 
siltumu vada labāk nekā siena, pārsegums un citas ēku konstrukcijas.

Lēts energoaudits
= neprofesionāls

Dārgs energoaudits
= profesionāls

7. attēls: energoaudita līmeņi
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  Energoaudita izmaksas
Ēkas energoaudita izmaksas var svārstīties lielā diapazonā atkarībā no audita sarežģītības 

pakāpes. Vienmēr spēkā būs jautājums par to, vai energoauditoram ir jābūt speciālistam, vai 
arī pietiek ar virspusējām zināšanām un datorprogrammu aprēķiniem. Šo pašu jautājumu var 
uzdot arī, pārfrāzējot teicienu par skopo, kas maksā divreiz: vai pašvaldībai, dzīvojamai ēkai, 
komercuzņēmumam, kā arī citiem enerģijas lietotājiem, ir tik daudz naudas, lai lēti pirktu. 

Ēkas energoefektivitātes pasākumi sniedz ne tikai iespēju samazināt enerģijas patēriņu, bet 
arī veicina nekustamā īpašuma vērtības pieaugumu. Sakārtota māja ļauj arī ēkas iedzīvotājiem 
veidot saimnieka apziņu un uzlabo komfortu. Piemēram, siltinot ārsienas, samazinās ne tikai 
apkures izmaksas, bet arī aukstuma un caurvēja problēmas – ēkā paaugstinās komforta līmenis. 
Papildus, siltinot sienas, tām tiek uzklāts jauns pārklājums, kas, savukārt, paildzina sienu 
ekspluatācijas ilgumu. Tādējādi enerģijas ekonomijas darbu izpilde pozitīvi ietekmē arī citas 
nozīmīgas lietas.

5. Enerģijas gala lietotāji
  5.1. Siltumenerģijas patēriņš ēkā

Ēkas galvenā funkcija ir iekšējā mikroklimata nodrošināšana, veidojot no ārējās 
temperatūras, mitruma un vēja iedarbības izolētu vidi, kurā maksimāli tiktu izmantots dabīgais 
apgaismojums. Klimats telpā ir atkarīgs no ēkas lietojuma veida, piemēram, cilvēku skaita, 
aktivitātes pakāpes (smags roku darbs, ilglaicīga vai īslaicīga atrašanās telpās utt.), elektroiekārtu 
lietojuma (ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas, datori, piespiedu ventilācijas iekārtas u.c.).

No kopējā ēkas enerģijas patēriņa apkurei tiek patērēti aptuveni 60–80%, 
karstajam ūdenim – 10–20%, bet elektroenerģijai – 15–30%.

Enerģijas patēriņa sadalījums dažādās ēkās atšķiras, un tas ir atkarīgs no iedzīvotāju 
uzvedības, ēkas konstruktīvajiem parametriem un citiem faktoriem, kas minēti turpmāk šajā 
nodaļā.

  5.1.1. Apkure
Faktiskais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, 

ēkas konstrukcijas, novietojuma, lieluma, noēnojuma, norobežojošo konstrukciju materiāliem, 
apkures sistēmas stāvokļa utt. Ne mazāk svarīgs faktors ir arī ēkas iedzīvotāju uzvedība. 

Lai varētu salīdzināt dažādu ēku siltumenerģijas patēriņus apkurei, plaši tiek izmantoti 
ēku energoefektivitātes indikatori: iknedēļas, ikmēneša, ikgadējie siltumenerģijas patēriņi 
tiek attiecināti pret ēkas kopējo kvadratūru vai kubatūru (kWh/m2 vai kWh/m3). Tas dod 
iespēju salīdzināt iegūtos datus ar kaimiņu mājām un noteikt potenciālos energoefektivitātes 
paaugstināšanas variantus. 

  5.1.2. Karstā ūdens apgāde
Kopējais siltuma daudzums, kas tiek patērēts karstā ūdens apgādes sistēmā, sastāv ne tikai 

no siltuma daudzuma, kuru ēkas (dzīvokļa) iemītnieki patērē karstā ūdens veidā. Tam jāpieskaita 
arī siltuma zudumi no cauruļu, sildītāju un citu iekārtu virsmām, kā arī noplūdes no pilošiem 
krāniem un cauruļu savienojuma vietām. 

Karstā ūdens sistēmu rekonstrukcijas laikā galvenie energoefektivitātes pasākumi ietver 
cauruļvadu diametru un recirkulācijas apjomu samazināšanu.

Siltuma daudzumu, ko nodod ēkas (dzīvokļa) karstā ūdens sistēmai, aprēķina, izmantojot 
datus par karstā ūdens caurplūdi (patēriņu) un karstā ūdens temperatūru. Karstā ūdens patēriņu 
ēkās un dzīvokļos mēra ar plūsmas mērītāju. Gadījumos, kad siltuma skaitītāji nav uzstādīti, 
karstā ūdens patēriņu nosaka aprēķinu ceļā, izmantojot normatīvos datus vai mērījumu datus, 
proporcionāli sadalot karstā ūdens patēriņu starp visiem lietotājiem.

Svarīgi ir arī karstā ūdens parametri, jo sistēmā tiek noteikta karstā ūdens temperatūras 
zemākā un augstākā vērtība: sadales vietās tai jābūt ne zemākai par 55°C un ne augstākai par 
70°C. Zemāko temperatūras vērtību ierobežo Legionella baktērija, kas vairojas stāvošā ūdenī, 
rada nepatīkamu smaku un var izraisīt tā dēvēto leģionāru slimību. Baktērija iet bojā 55°C un 
augstākā temperatūrā.

  5.1.3. Ventilācija
Enerģijas patēriņš ventilācijai veidojas no telpās ieplūstošā gaisa uzsildīšanas un 

transportēšanas. Ēkās, kurās ir dabīgā ventilācija, pieplūdes gaiss telpās nonāk caur neblīvumiem 
ēkas norobežojošajās būvkonstrukcijās, galvenokārt, logiem un durvīm, un tā uzsildīšana notiek 
ar apkures sildķermeņiem. Tāpēc – jo zemāka ir āra gaisa temperatūra, jo augstāka ir ūdens 
temperatūra un plūsma caur apkures radiatoriem. Siltais nosūces gaiss pa ventilācijas kanāliem 
nonāk atpakaļ atmosfērā.

Mehāniskās jeb piespiedu ventilācijas sistēmās pieplūdes gaiss tiek uzsildīts pieplūdes 
gaisa iekārtās, kas aprīkotas ar ventilatoru un gaisa sildītāju. Gaiss no telpām tiek nosūkts ar 
nosūces ventilatoru. 

Hibrīdventilācija apvieno dabīgās un mākslīgās ventilācijas paņēmienus, lai ar organizētu 
ventilāciju samazinātu enerģijas patēriņu un uzlabotu gaisa kvalitāti telpās.

Dzīvojamajās telpās ventilācijas sistēmai ir jānodrošina svaiga gaisa pieplūde vienam 
cilvēkam 20 m3/stundā. Publisko telpu kvalitātes parametrus nosaka telpu lietojuma nosacījumi. 
Ja svaiga gaisa pieplūde ir lielāka, piemēram, logu konstrukcijas ir pārāk neblīvas vai ventilācijas 
iekārtas jauda ir pārāk liela, pārāk liels ir arī enerģijas patēriņš, un tas ir jāsamazina. Dabīgās 
ventilācijas sistēmas ražības noteikšana ir ļoti laikietilpīgs process, un to veic ar ēkas spiedienu 
testa palīdzību.

  5.2. Elektroenerģijas patēriņš ēkā
Elektroenerģijas patērētāji ir sastopami ik uz soļa. Elektroenerģiju lieto sūkņu un ventilatoru 

dzinēju piedziņai, apgaismes sistēmās, biroja un sadzīves tehnikai, kompresoru, dzesēšanas un 
citu iekārtu darbināšanai. Vislielākie elektroenerģijas izmantotāji pašvaldībās ir ielu apgaisme 
un dažādas tehnoloģiskās iekārtas, kā arī pašvaldības iestāžu apgaisme un tehnika.

Elektroenerģijas patēriņa samazinājums un energoefektivitātes paaugstināšana ir saistīta 
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ar risinājumiem, kas nodrošina pilnvērtīgu elektroenerģijas lietojumu. Tos var sasniegt, veicot 
dažādus inženiertehniskus pasākumus.

  5.2.1. Apgaisme
Kaut arī apgaismes iekārtas tiek uzstādītas, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojumu 

telpās un ārpus tām, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir atšķirīgi: vieni ir saistīti ar 
apgaismojuma lietojumu, bet citi – ar efektīvu apgaismes iekārtu ierīkošanu.

Apgaismes renovācija sākas ar izpēti, lai noteiktu, kur tā ir nepieciešama un kādi 
apgaismojuma līmeņi ir jānodrošina, lai tie atbilstu normām un standartiem. Svarīgākie aspekti, 
kas jāņem vērā plānošanā, ir gaismekļu izvietojums telpā (tie jāuzstāda pēc iespējas tuvāk 
apgaismojuma vietām), dabiskā apgaismojuma maksimāla izmantošana, kā arī telpu sienu 
krāsojums (jo gaišākas sienas, jo mazāk apgaismojuma ir nepieciešams) un telpas noslogotība 
(jāuzstāda kustības sensori, ja cilvēki visu laiku neatrodas telpā).

Efektīvas apgaismes iekārtas ir saistītas ar luminiscences spuldžu un gaismas diožu, 
gaismu atstarojošu gaismekļu un citu tehnoloģisko risinājumu lietošanu. 

Energoefektīva apgaisme komercuzņēmumu un publisko ēku telpās ir jāsaista gan ar 
tehnoloģisko risinājumu ieviešanas, gan to darbināšanas un tehniskās apkopes problēmu 
apzināšanu un vairāku nosacījumu ievērošanu, kas ir salīdzinoši viegli īstenojams. Apgaismojuma 
līmenis telpās laika gaitā samazinās, un tas ir atkarīgs no apgaismes apkalpošanas efektivitātes. 
Elektroenerģijas patēriņu var samazināt, regulāri tīrot logus un gaismekļus un mainot spuldzes 
pēc to lietošanas termiņa beigām.

  5.2.2. Elektroiekārtas
Dažādu sadzīves „balto” elektroiekārtu elektroenerģijas patēriņu raksturo 

energoefektivitātes marķējums, kas sniedz patērētājam informāciju, kā, pērkot jaunu sadzīves 
elektrotehniku, var ietaupīt elektroenerģiju. Energoefektivitātes marķēšana ir obligāta šādām 
iekārtām:

• ledusskapjiem, saldētavām un to kombinācijām;

• trauku mazgāšanas mašīnām;

• veļas mazgāšanas mašīnām, žāvēšanas mašīnām un kombinētajām veļas mazgāšanas 
un žāvēšanas mašīnām;

• elektriskajām krāsnīm.
Līdzīga situācija ir ar biroja iekārtām, kuru energoefektivitātes rādītāji pieaug, attīstoties 

tehnoloģiskajiem risinājumiem.
Cita svarīga problēma ir elektrosildītāji, kas bieži tiek lietoti pašvaldības iestādēs. 

No ekserģētiskās bilances (enerģijas potenciāla) viedokļa elektrosildītāji ir 
uzskatāmi par neefektīviem: augsta potenciāla enerģija tiek izmantota zema 
potenciāla enerģijas ražošanai.

Jebkurš pasākums elektrosildītāju aizstāšanai ar citu energoresursu veidu ir uzskatāms par 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu.

  5.2.3. Viedās energosistēmas
Šobrīd elektroenerģijas gala lietotājiem ir uzstādīti elektroenerģijas skaitītāji, ar kuriem 

iespējams fiksēt tikai kopējo elektroenerģijas patēriņu mēneša griezumā. Gala lietotājam nav 
iespējas saņemt detalizētu informāciju par sava elektroenerģijas patēriņa raksturu un lietošanas 
laikiem, tādēļ gala lietotāja iesaistīšanās energoefektivitātes pasākumos ir ierobežota. 

Ne tikai ES enerģijas un klimata pakete 2020.gadam, bet arī dažādas ES direktīvas, 
piemēram, 2009/72/EK7, rada nepieciešamību ieviest viedo mēraparātu sistēmu, uzlabot 
enerģijas galapatēriņa efektivitāti un izveidot stabilu enerģijas patērētāja vadību. Viedās sistēmas 
un viedā mērīšana tuvākajā nākotnē ES dalībvalstīs nodrošinās lielāku gala lietotāju informētību 
par savu elektroenerģijas patēriņu, rosinot viņu interesi un iesaistīšanos energoefektivitātes 
pasākumos, kā arī ļaus izvērtēt viedo tehnoloģiju potenciālu energoefektivitātes veicināšanai 
Latvijā un izvēlēties vislabākos tehnoloģiskos risinājumus. Viedie elektroenerģijas skaitītāji, 
mājas energomonitori un atsevišķu sadzīves elektroierīču patēriņa uzskaites un vadības 
ierīces tiks pieslēgtas attālinātās nolasīšanas sistēmām, nolasītie patēriņa un slodžu grafiku 
dati būs pieejami mājsaimniecībai klientu portālā, nodrošinot vēsturisko datu caurskatīšanu, 
salīdzinājumu ar vidējo attiecīgās klientu grupas patēriņu un informāciju par radītajām 
CO2 emisijām.

6. Enerģijas patēriņa samazināšana 
ar nelielām investīcijām

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās dod iespēju ne tikai samazināt 
maksu par enerģiju, bet arī palielināt ēku nekustamā īpašuma vērtību. Latvijas pašvaldībās 
īstenotie projekti ir jāaplūko arī kā vietējo iedzīvotāju informatīvs pasākums reģionālajā līmenī 
un enerģijas lietotāju iedrošināšana īstenot energoefektivitātes pasākumus.

Kustību sensori enerģijas patēriņa samazināšanai. Piemērs

Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu ēkas, kas atrodas Rīgā, Brīvības 
ielā 159, koplietošanas telpās (kāpņu telpās un pagalmā), 2002. gadā tika 
uzstādīti kustību sensori, kas, uztverot cilvēka ienākšanu sensora kontroles 
zonā, ieslēdz apgaismojumu un pēc 4 minūtēm to izslēdz. Šāda apgaismojuma 
vadības sistēma nepieļauj nevajadzīgu apgaismojuma lietošanu un samazina 
izdevumus par koplietošanas telpu un pagalma apgaismojumu.

Elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies par 32%: no 2220 kWh/gadā uz 
aptuveni1500 kWh/gadā.

 7 Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu.
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Visvienkāršākais energoefektivitātes pasākums, kam nepieciešamas tikai nelielas 
investīcijas, ir energopatērētāja vadība. Tas ir salīdzinoši vienkārši īstenojams pasākums 
sākotnējā fāzē, kurā precīzi iezīmējas nākamie soļi enerģijas taupīšanā. Tas ir pasākums, ko var 
īstenot jebkura pašvaldība Latvijā, ja to interesē samazināt maksu par siltumu un elektroenerģiju.

Latvijā ir pozitīva pieredze ar pašvaldības ēku energopatērētāja vadības problēmu 
risinājumu. Vienā no Latvijas pašvaldībām tā tiek īstenota, iesaistot ēku apsaimniekotāja 
administrācijas vadību. Pašvaldībā sākotnēji diviem cilvēkiem no katras ēkas bija jāpiedalās 
mācību kursos par energopatērētāja vadību un pēc tam jānokārto tests. Katrs kursu dalībnieks 
saņēma sertifikātu, kas apliecināja iegūtās zināšanas. Praktisko darba pieredzi kursu dalībnieki 
apguva savos objektos, analizējot datus, rakstot plānus par iespējamo enerģijas patēriņa 
samazinājumu, kā arī tos īstenojot. Pašvaldības vadības kontrolei un ēkas administrācijas 
atbildības sajūtai par noteikta mērķa sasniegšanu ir izšķiroša loma enerģijas patēriņa 
samazināšanā.

Pārlieku liela centība enerģijas patēriņa samazināšanā pašvaldības objektos 
dažreiz noved līdz kuriozām situācijām. Lai iegūtu būtisku elektroenerģijas 
patēriņa samazinājumu, skolas vadība nolēma pilnībā atteikties no 
apgaismojuma skolas gaiteņos stundu laikā. Skolas koplietošanas telpas gada 
tumšajā laikā iegrima tumsā, neskatoties uz drošības noteikumu pārkāpumu. 
Tomēr prognozētais enerģijas patēriņa samazinājums netika sasniegts, jo 
skolas darba laiks tumšajā periodā ir īslaicīgs.

Energopatērētāja vadības pasākumi pašvaldībā sākas no datu apkopošanas un analīzes un 
turpinās ar energoefektivitātes pasākumu plānošanu, īstenošanu un vērtēšanu. Lai to īstenotu 
ar maksimālu atdevi, ir nepieciešama energopatērētāja vadības programma.

Sākotnējā energopatērētāja vadība ietver astoņus soļus, kurus pašvaldība var 
īstenot bez lieliem kapitālieguldījumiem, sasniedzot enerģijas ietaupījumu 10 
līdz 20% apmērā no kopējā enerģijas patēriņa.  

1. solis   Izveidot datu apkopošanas tabulu (vēlams Excel vidē), kurā katru dienu vienā noteiktā 
diennakts stundā jāievada dati un pieejamā informācija  par vēja stiprumu, Saules starojumu un 
citiem vērojumiem, kas varētu skaidrot enerģijas patēriņa izmaiņas (skat. 8. attēlu). Piemēram, 
pašvaldības skolas tehniskais direktors apkopo šādus diennakts, nedēļas un mēneša datus: 
skolēnu skaits; siltumenerģijas patēriņš, kWh/diennaktī; aukstā un karstā ūdens patēriņš 
(m3/diennaktī); elektroenerģijas patēriņš apgaismei un virtuvei (kWh/diennaktī); ārgaisa un 
iekštelpu temperatūra. 

Āraisa temperatūra
(tāg), °C

Enerģijas patēriņš,
kWh/diennaktīDatums Piezīmes

01/01

02/01

03/01

...

-6.7

-5.0

-5.2

...

130

117

122

...

–

–

–

...

kWh

tāg, °C

8. attēls: datu vākšanas rezultātu apkopošanas piemērs

2. solis  Pēc noteikta laika perioda, piemēram, nedēļas vai divām, jāveic datu apstrāde, 
attēlojot savāktos datus grafiski (skat. 8. attēlu). Piemēram, tas var būt grafiks, kur uz x ass ir 
atlikta ārgaisa temperatūra, bet uz y ass – siltumenerģijas vai elektroenerģijas patēriņš. Tas ir 
nepieciešams, lai atbildīgais tehniskais darbinieks izprastu, no kādiem parametriem ir atkarīgs 
enerģijas patēriņš. Atbildīgais darbinieks var sagatavot vairākus attēlus, lai atrastu vislabākos 
raksturlielumus. 

3. solis  Analīzes rezultātā grafikā jāizveido datus aprakstoša taisne, ko sauc par esošās 
situācijas novērtējuma līmeņatzīmes līniju. Tā rāda esošās situācijas normatīvos (vidējos) 
rādītājus (skat. 9. attēlu). Datu apstrādei ir ērti izmantojama Excel vidē izveidotā funkcija „add 
trendline8”, ar kuras palīdzību ir iespējams uzzīmēt taisni, kas raksturo energopatēriņa vērtību 
atkarībā no āra gaisa temperatūras. 

 

Āraisa temperatūra
(tāg), °C

Līmeņatzīme,
kWh/diennaktīNr. Piezīmes

1.

2.

3.

...

-6.7

-5.2

-5.0

...

–

–

–

...

kWh

R2=

tāg, °C

9. attēls: datu analīzes un līmeņatzīmes noteikšanas piemērs

8 Pievienot tendences līkni.
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4. solis  Katras nākamās diennakts dati jāturpina reģistrēt tajā pašā diennakts stundā, kā 
iepriekš. Iespējami trīs jaunā punkta atrašanās vietas varianti (skat. 10. attēlu):

• jaunais punkts grafikā atrodas virs līmeņatzīmes līnijas, vai arī, nosakot skaitliski, reālais 
enerģijas patēriņš ir lielāks nekā normatīvais, piemēram, mērītais enerģijas patēriņš ir 
100kWh/diennaktī, bet normatīvais – 90 kWh/diennaktī;  

• jaunais punkts grafikā ir uz līmeņatzīmes līnijas, vai arī, nosakot skaitliski, reālais un 
normatīvais enerģijas patēriņš ir vienādi, piemēram, mērītais enerģijas patēriņš ir 
90kWh/diennaktī, bet normatīvais – arī ir 90 kWh/diennaktī;  

• jaunais punkts grafikā ir zem līmeņatzīmes līnijas, vai arī, nosakot skaitliski, reālais 
enerģijas patēriņš ir mazāks nekā normatīvais, piemēram, mērītais enerģijas patēriņš ir 
80kWh/diennaktī, bet normatīvais – 90 kWh/diennaktī.
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kWh kWh kWh

tāg, °C tāg, °C tāg, °C

100 kWh/diennaktī > 90 kWh/diennaktī 90 kWh/diennaktī = 90 kWh/diennaktī 80 kWh/diennaktī < 90 kWh/diennaktī

10. attēls: datu analīzes piemēri

5. solis  Ja iepriekšējās diennakts punkts grafikā atrodas virs līmeņatzīmes līnijas, jāmeklē 
iemesli, kāpēc enerģijas patēriņš ir bijis lielāks nekā normatīvais. Enerģijas lietotāja darbības 
analīze sākas ar izmaiņu cēloņu meklējumiem (siltumenerģijas lietotājiem iemesli var būt 
atvērti logi, neaizvērtas durvis, iekštelpu temperatūru paaugstināšanās utt., bet elektroenerģijas 
lietotājiem – ieslēgti elektriskie sildītāji, ieslēgta apgaisme).

6. solis  Ja iepriekšējās diennakts punkts grafikā ir uz līmeņatzīmes līnijas, turpmāk var 
neanalizēt enerģijas patērētāja uzvedību, jo enerģijas patēriņš atbilst esošās situācijas 
normatīvajam lielumam.

7. solis   Ja iepriekšējās diennakts punkts grafikā atrodas zem līmeņatzīmes līnijas, ir jāmeklē 
iemesls, kāpēc enerģijas patēriņš ir bijis mazāks nekā normatīvais. Enerģijas lietotāja darbības 
analīze sākas ar izmaiņu cēloņu meklējumiem (siltumenerģijas lietotājiem iemesli var būt 
mainīts termostata roktura stāvoklis, iekštelpu temperatūru pazemināšanās, dežūrapsildes 
režīma iestādīšana utt., bet elektroenerģijas lietotājiem – izslēgti elektriskie sildītāji, izslēgta, 
gaidīšanas režīmā neatstāta biroja tehnika utt.).

8. solis  Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošana sākas ar to pasākumu 
ieviešanu, kas noteikti 7.  solī. Pēc tam veic sistēmu regulēšanu, piemēram, siltuma mezgla 
darbības pārprogrammēšanu uz zemāku siltumenerģijas padevi, kam seko apkures sistēmas 
fasādes regulēšana vai stāvvadu balansēšana.  

Energopatērētāja vadības programma ir īstenojama ne tikai katrā pašvaldības ēkā, 
bet arī jebkurā daudzdzīvokļu un vienģimenes ēkā. Enerģijas patēriņa samazināšanai bez 
investīcijām pietiek ar kāda cilvēka apņemšanos to darīt un mērķtiecīgu ideju īstenošanu. Tomēr 
svarīgi ir saprast, kāda ir motivācija kļūt par ēkas energopārvaldnieku un īstenot pakāpenisku 
siltumenerģijas patēriņa samazinājuma programmu. Pieredze Latvijā liecina, ka šāda veida 
aktivitāti īstenot ir ļoti sarežģīti, jo ēkas iedzīvotājiem ir jāpiekrīt dalīties ar energopārvaldnieku 
ietaupītās enerģijas ekonomiskajos ieguvumos.

Energopārvaldnieka darbības piemērs

Kādā Rēzeknes piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā energopārvaldniece Baiba pirmos 
pasākumus veica ikvakara pastaigu laikā ap māju, vērojot, kuriem dzīvokļu 
iemītniekiem ir jātur vaļā logi, jo ir par karstu. To Baiba novērsa, pakāpeniski 
aizverot ventili un samazinot siltumenerģijas padevi no siltuma tīkliem. Brīdī, 

kad kāda dzīvokļa iemītniekiem kļuva auksti, Baiba devās palīgā sniedzot profesionālus 
padomus, piemēram, atbrīvot radiatorus no aizkariem, televizoru skapīšiem un citiem „siltuma 
šķēršļiem“. Turpinot samazināt siltuma padevi ēkai, tajā veidojās situācija, kad enerģiju 
nepietiekami saņēma visi dzīvokļi, kas pievienoti vienam stāvvadam visā ēkas augstumā. Tad 
tika uzaicināti speciālisti ēkas apkures sistēmas balansēšanai, lai sadalītu siltumu pa ēkas 
stāvvadiem. Tādējādi energopārvaldniece šajā ēkā samazināja enerģijas patēriņu par 24%
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7. Enerģijas taupīšana ar 
investīcijām

  7.1. Energoefektivitātes pasākumu klasifikācija
Vispārinot energoefektivitātes pasākumus ēkās, pēc vienojošajām pazīmēm tos var iedalīt 

sešās grupās:

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

EL

apgaismojums
energoefektivitātes pasākumi ļauj samazināt enerģijas patēriņu 
apgaismojuma sistēmās

A

ēkas norobežojošās konstrukcijas
energoefektivitātes pasākumi, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu, siltinot ēkas 
norobežojošās konstrukcijas (ārsienas, jumtu/bēniņu, pagraba pārsegumu)

E

ventilācija
energoefektivitātes pasākumi, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu, samazinot 
ārgaisa filtrācijas apjomus līdz normatīvos noteiktai gaisa apmaiņas kārtai

V

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

I

vadība un monitorings
energoefektivitātes pasākumi, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu, veicot telpu 
temperatūras monitoringu un regulēšanu, kā arī ēkas energopārvaldība

M

Lai varētu sasniegt plānoto enerģijas patēriņa samazinājumu, visbiežāk ir jākombinē 
dažādu grupu pasākumi, piemēram, I grupas pasākumiem nebūs nozīmes, ja vienlaicīgi netiks 
veikti M grupas pasākumi.

Dažus no iepriekš minēto grupu energoefektivitātes pasākumiem pašvaldības un 
iedzīvotāji var īstenot tikai ēkas līmenī, bet dažus – individuāli, piemēram, dzīvokļos un 
pašvaldību biroju telpās. To īstenošanai nepieciešamo ieguldījumu diapazons var būt ļoti plašs: 
dažreiz izdevumi ir nelieli, bet citos gadījumos ir vajadzīgas lielas investīcijas.

  7.2. Energoefektivitātes pasākumi ēkās
Vispārinot energoefektivitātes pasākumus ēkās, zemāk sniegts to uzskaitījums alfabētiskā 

secībā.

  Apkures un karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija 
Šī pasākuma mērķis ir ietaupīt naudas līdzekļus maksai par karsto ūdeni, apkuri, paaugstinot 

komfortu. Vienmēr ir jāveic pasākumu ieviešanas tehniski ekonomiskais pamatojums. Iespējams, 
ka tikai viena apkures sistēmas elementa, piemēram, cauruļvadu, nomaiņa viena pati var arī 
nesamazināt apkures izdevumus (dažreiz tie pat varētu pieaugt kredīta atmaksas dēļ). 

  Bēniņu siltināšana 
Bēniņu siltināšana ir viens no visefektīvākajiem siltuma taupības pasākumiem, kas diezgan 

ātri atpelna ieguldītās investīcijas. Visbiežāk praksē uz bēniņu grīdas tiek uzbērta vai uzklāta 
siltumizolācija. Jāatceras, ka to drīkst darīt tikai tad, ja tiek nodrošināts jumts bez caurumiem un 
spraugām. Pretējā gadījumā pat nelielas plaisas jumtā var izraisīt siltumizolācijas materiāla gaisa 
poru piepildīšanos ar ūdeni un tā rezultātā arī siltuma zudumu pieaugumu. 

  Pagrabu siltināšana  
Šo pasākumu var sadalīt divos etapos:

1. lai mazinātu siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, jāsiltina pagraba griesti, uzklājot 
tiem izolācijas slāni;

2. lai mazinātu siltuma zudumus caur pagraba ārējām sienām, ir jāveic pagraba ārsienu 
siltināšana. Parasti tas tiek darīts, uzklājot siltumizolācijas materiālu, ko pēc tam pārklāj ar 
apmetuma slāni vai dažreiz ar gofrētām plāksnēm. Tas ir vajadzīgs ne tikai, lai aizsargātu 
siltumizolācijas slāni, bet arī lai ēka kļūtu vizuāli pievilcīgāka. Pirms siltināšanas darbu 
sākšanas speciālistiem jāizvērtē, vai nepieciešama arī izolācija zem zemes, lai neveidotos 
aukstuma tilti.

  Ēkas ārsienu siltināšana 
Šis pasākums ne tikai mazina siltuma zudumus caur ārsienām, bet arī novērš to caursalšanu, 

pelējuma veidošanos un palielina iekšējo sienu virsmu temperatūru. Iepriekšminētais attiecas 
tikai un vienīgi uz gadījumu, kad siltumizolācija tiek uzstādīta atbilstoši materiālu ražotāju 
norādēm. Enerģijas patēriņa samazināšanos šī energoefektivitātes pasākuma rezultātā iespējams 
sagaidīt tikai kvalitatīvu būvdarbu izpildījuma gadījumā. Bieži būvdarbu vietās novērojams, ka 
netiek uzstādīts aizsargtīkls, kas pasargā siltumizolācijas materiālu no laika apstākļu ietekmes, 
un/vai siltumizolācijas materiāls netiek pareizi uzglabāts (skat. 11. attēlu). 

11. attēls: ēkas siltumizolācijas darbu veikšana bez aizsargplēves un izolācijas materiāla pakļaušana mitrumam
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Ēku siltināšanas kvalitātei seko līdzi būvuzraugs, kurš ir būvdarbu īstenošanas kvalitātes 
garants. Lai sasniegtu energoaudita atskaitēs prognozētos rezultātus, īpaša uzmanība ir 
jāpievērš ne tikai būvdarbu kvalitātei, bet arī darbu organizācijai. Svarīgi ir saprast, ka brīdī, kad 
līst lietus, izolācija ir jāpārklāj. Gadījumos, kad būvnieki darbus pārtrauc, siltumizolācijai jābūt 
nosegtai, lai lietus ūdens nenonāktu siltumizolācijas materiālā un nepasliktinātu tā termisko 
pretestību. 

  Cauruļu siltumizolācijas uzlabošana 
Siltuma zudumi no slikti izolētām apkures sistēmas caurulēm pagrabos arī dod savu artavu 

siltumenerģijas rēķina paaugstināšanā. Šī iemesla dēļ caurules ir jāizolē.  

  Veco logu nomaiņa pret modernākiem vai 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 lielāki nekā caur sienām, turklāt vietās starp rāmi 
un sienu parasti rodas aukstuma tilti. Arī ventilācijas zudumi var būt lieli, ja logus nevar blīvi 
aizvērt vai ja starp rāmi un sienu ir šķirbas. Šajos gadījumos kāpņu telpās siltuma zudumi pieaug 
palielinātas velkmes dēļ. 

Logu aizsardzība pret laika apstākļu ietekmi (putu materiāls, lente vai audums) var 
ievērojami samazināt nevēlamos ventilācijas zudumus. 

Veco logu nomaiņa pret jauniem ēku kāpņu telpās ir uzskatāma par energoefektivitātes 
pasākumu. Tas vienlaicīgi ir jāvērtē kā kāpņu telpas kosmētisks remonts.

  Veco logu nomaiņa pret modernākiem un lodžiju iestiklošana
Veco logu nomaiņa pret jauniem visās telpās ir uzskatāma par augstas efektivitātes ēkas 

siltināšanas pasākumu. Būtisku ēkas siltumenerģijas patēriņa samazinājumu iespējams iegūt, 
iestiklojot lodžijas. Šis pasākums ir jāuzskata arī par nekustamā īpašuma vērtības palielināšanas 
paņēmienu, jo palielina pievienoto vērtību ēkas arhitektoniskajam veidolam.

  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. 

  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. 

  Mājas vējtveru sakārtošana 
Vējtveris ir telpa, kas atrodas starp ārdurvīm un otrajām durvīm, kuras savieno vējtveri 

ar kāpņu telpu. Vējtveris novērš siltuma zudumus no kāpņu telpas. Vējtvera sakārtošana un 
pilnvērtīga izmantošana bieži vien neprasa lielus kapitālieguldījumus. Šīs problēmas risinājums 
vairāk ir atkarīgs no iedzīvotāju vēlmes un uzvedības.

  Siltuma mezglu uzstādīšana  
Moderniem individuālajiem siltuma mezgliem ir jānodrošina šādas siltumenerģijas 

patērētāja prasības:

• iespēju kvalitatīvi regulēt ēku apkures sistēmas, nodrošinot telpās optimālu, iedzīvotāju 
izvēlētu temperatūru, nepieļaujot pārkuri;

• iespēju 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);

• uzstādot siltummaini, nodalīt ēkas siltumapgādes sistēmā un ārējos siltumtīklos 
cirkulējošo ūdeni, kas papildus dod iespēju arī apkures sistēmas avārijas gadījumā 
noplūdes laikā zaudēt tikai nelielu ūdens daļu;

• iespēju ēkas apkures sistēmai strādāt ar pazeminātu spiedienu, tā padarot drošāku 
sistēmas ekspluatāciju;

• nodrošināt minimālus uzturēšanas izdevumus;

• nodrošināt vienmērīgu apkures režīmu visos ēkas stāvos un sekcijās.

  Apkures sistēmas balansēšana 
Ir svarīgi, lai apkures sistēma būtu labi sabalansēta un lai katrs sildelements (konvektors 

jeb radiators) saņemtu precīzi aprēķināto ūdens plūsmu. Ja apkures sistēma nav balansēta, daži 
konvektori 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 sildelementiem 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.

  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 īpašos nedēļas 
laikos utt. Regulatori dod iespēju arī ieprogrammēt ūdens temperatūru atkarībā no āra gaisa 
temperatūras.

  Ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija 
Visbiežāk ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija ir nepieciešama gadījumos, kad tiek 

nomainīti logi. Tas ir pasākums, kura īstenošanas rezultātā enerģijas patēriņš pieaug.
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8. Energoservisa pakalpojums
Energoefektivitātes pasākumu finansēšanai pieejamie finanšu avoti ir dažādi. Tie var būt 

iekšējie un ārējie. Iekšējās finansēšanas jeb pašfinansēšanās gadījumā pašvaldība pati sagādā 
maksāšanas līdzekļus, piemēram, no uzkrājumiem. Ārējā finansēšana nozīmē līdzekļu piesaisti 
no ārpuses grantu un subsīdiju vai kredīta, līzinga, faktoringa, vai trešās puses finansējuma 
veidā.

Trešās puses finansējums ir finansējums, ko energoefektivitātes projektos nodrošina 
kāds no malas. Uzņēmumus vai konsorcijus, kas piedāvā šāda veida pakalpojumus, sauc 
par energoservisa kompānijām (ESKO). Energoefektivitātes projektos tas ir visizdevīgākais 
finansējuma avots, jo ESKO garantē klientam noteiktu enerģijas izmaksu samazinājumu. 
ESKO uzņemas šādu risku, jo tajā strādā dažādi speciālisti, kas konkrētajam projektam atradīs 
vislabāko tehnisko un finansiālo risinājumu. Šādi tiek samazināts risks, jo tas tiek sadalīts starp 
ESKO un klientu. ESKO shēma ir parādīta 12. attēlā.

Kurināmā 
piegādātājs

Elektroenerģijas 
piegādātājs

Kurināmais

Elektroenerģija

Energoefektivitātes 
pasākumu realizēšana un 

garantētie  ietaupījumi

Daļa vai visas ietaupītās 
energoresursu izmaksas

KientsESKO

12. attēls: uz izpildi balstīts energoservisa līgums 

Latvijā ir īstenoti vairāki daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes projekti, kuros piesaistītas 
ESKO. Viens no labās prakses piemēriem (skat. 9.nodaļu) ir ēkas renovācijas projekts Valmierā, 
kuru īstenoja Latvijā pirmā ESKO. Arī pašvaldība energoefektivitātes projektus tai piederošajās 
ēkās var īstenot, noslēdzot ilgtermiņa līgumu (vismaz uz 10 gadiem) ar ESKO. Galvenie ieguvumi 
ir šādi:

• uzlabojot energoefektivitāti, samazinās darbināšanas izmaksas;

• uzlabojas komforta līmenis ēkā vai darba apstākļi;

• iespējama projekta finansēšana, netērējot budžeta līdzekļus, kļūst pieejams finanšu 
institūciju kapitāls;

• iekārtu un darbības ciklu optimizācija;

• jaunu un modernu iekārtu uzstādīšana;

• tiek dota iespēja īstenot projektus, kuriem nav iespējams atrast finansējumu citā ceļā;

• gala rezultāta garantēšana (tehniskās un finanšu garantijas);

• vides ieguvumi no enerģijas patēriņa samazinājuma.

Ilgtermiņa uzlabojumi un arī iekārtu efektivitātes paaugstināšana var palielināt enerģijas 
ietaupījumus. Trīs iespējamie varianti (nedarīt neko, noslēgt līgumu ar ESKO un ieviest 
tradicionālo iepirkuma procedūru) un to sasniegtie ietaupījumi laika gaitā salīdzināti 13. attēlā.

Diagramma rāda, ka ietaupījumu nebūs vai pat palielināsies izdevumi (iekārtu 
energoefektivitāte samazinās, tām novecojot), ja nekas netiks darīts. Gadījumos, kad ESKO 
netiek iesaistīta, pēc sākotnējo investīciju ieguldīšanas ietaupījumi bieži vien samazinās, jo 
trūkst pienācīgas iekārtu apkopes vai arī atslābst energoefektivitātes pasākumiem iepriekš 
pievērstā uzmanība. Tas vēlreiz apliecina energoservisa līguma priekšrocības. 
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13. attēls: energoservisa līguma priekšrocības

Šai pieejai ir arī trūkumi. Viens no tiem ir elastīguma zudums, jo ilgtermiņa līguma 
noslēgšana ar vienu uzņēmumu pakļauj pašvaldību ilgstošām saistībām. Tāpēc jau procesa 
sākumā ir ļoti svarīgi nodrošināt labu sadarbību starp pašvaldību un ESKO. Cits trūkums ir šīs 
koncepcijas neatpazīstamība. Energoservisa līguma koncepcija ir salīdzinoši jauna un maz 
skaidrota sabiedrībā. 
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9. Labās prakses piemēri
  9.1. Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana, izmantojot ESKO
Ēku energoefektivitātes pasākumu ieviešana ir sarežģīts un starpdisciplinārs process, kura 

laikā ir jāveic detalizēta plānošana, inženiertehniskā izpēte un jānodrošina stingra uzraudzība. 
Visi šie nosacījumi ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu plānotos enerģijas ietaupījumus.

Ēku Gaujas ielā 13, Valmierā, pilnībā renovēja energoservisa uzņēmums „RENESCO”. 
Galvenais renovācijas projekta mērķis bija sasniegt augstus enerģijas ietaupījumus, tādējādi 
būvniecības darbu kvalitāte bija ārkārtīgi svarīga.

Pirmais solis, lai uzsāktu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkā, ir 
līguma noslēgšana ar dzīvokļu īpašniekiem. ESKO gadījumā ir jāveic arī plaši informēšanas darbi 
par energoefektivitātes pasākumu ieguvumiem un jāsniedz skaidras atbildes par piedāvāto 
enerģijas apsaimniekošanas līgumu.

Sākotnēji energoauditori un būvinženieri veica ēkas novērtējumu. Ēka tika nodota 
ekspluatācijā 1980. gadā (skat. 14. attēlu). Tajā kopā ir 36 dzīvokļi ar kopējo lietderīgo platību 
2239 m2, bet apkurināmo platību – 1915 m2. Šai ēkai tika noteikti samērā augsti siltumenerģijas 
zudumi un vidējais kopējais enerģijas patēriņš bija 406,4 MWh/gadā jeb 214 kWh/m2 gadā. Ēkas 
norobežojošās konstrukcijas, t.i., ārsienas, jumts, pagrabs, logi un durvis, bija sliktā tehniskā 
stāvoklī un to siltumtehniskās īpašības neatbilda spēkā esošajiem būvnormatīviem. Tika 
konstatēta ūdens tecēšana no jumta un augsti siltumenerģijas zudumi no sienām un logiem.  

14. attēls: ēka Gaujas ielā 13, Valmierā, pirms un pēc renovācijas 

Ēkas apkures un karstā ūdens sistēmas novērtēja energoauditori. Tika konstatēti lieli 
siltumenerģijas zudumi apkures sistēmas cauruļvados pagrabā un bēniņos, kuriem bija zems 
siltumizolācijas līmenis. Dažas no cauruļvadu sekcijām bija arī sarūsējušas.

Karstā ūdens padeves sistēma bija projektēta pēc vienotā projekta un tika novērtēta kā ļoti 
neefektīva. Divas trešdaļas no padotās siltumenerģijas karstā ūdens cilpā bija enerģijas zudumi 
cirkulācijas sistēmā un tikai viena trešdaļa bija lietderīgā enerģija karstā ūdens sagatavošanai. 

Lai uzlabotu esošo situāciju, „RENESCO” izplānoja visaptverošu renovācijas projektu, 

ieskaitot dažādus energoefektivitātes pasākumus. Ēku norobežojošās konstrukcijas tika pilnībā 
renovētas: uz ārsienām tika uzklāta 10 cm minerālvates siltumizolācija, uz bēniņiem uzbērta 20 
cm bieza ekovates kārta, uz pagraba griestiem uzlikts 10 cm putu polistirols, ielikti jauni pakešu 
logi un salabotas un hermētiski noslēgtas durvis. Cits svarīgs energoefektivitātes pasākums 
bija apkures sistēmas galveno cauruļvadu nomaiņa pagrabā un bēniņos un termoregulatoru 
uzstādīšana. Karstā ūdens sistēma tika pilnībā rekonstruēta, piemērojot modernu un jaunu 
energoefektīvu risinājumu. Ēkā tika uzstādīta arī enerģijas monitoringa sistēma.

Ēkā tika īstenota arī virkne papildu pasākumu, lai novērstu nopietnas tehniskās problēmas 
un uzlabotu ēkas ārējo izskatu. Piemēram, tika renovēts un daļēji pārbūvēts ēkas jumts, kāpņu 
telpas tika izremontētas, renovēti balkoni un uzstādīta jauna ūdens sūkņa stacija, kā arī 
nomainīta aukstā ūdens padeves sistēma.

  Rezultāti
Pirms renovācijas projekta uzsākšanas tika izveidots ēkas simulācijas modelis, lai noteiktu 

plānoto energoefektivitātes pasākumu potenciālos enerģijas ietaupījumus. Simulācijas modeļu 
rezultāti uzrādīja, ka potenciālais enerģijas ietaupījums ir līdz 47% jeb 191,9 MWh/gadā. 

Pēc būvdarbu veikšanas notiek nepārtraukta rezultātu uzskaite. Datu analīzes rezultāti 
rāda, ka ēkas simulācijas modelis, kas prognozēja ēkas patēriņu pēc rekonstrukcijas, labi raksturo 
situāciju un atbilst sasniegtajam rezultātam (skat. 15. attēlu). 
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15. attēls: siltumenerģijas patēriņa dati pirms un pēc ēkas renovācijas (aprēķinātie un mērītie)

Kopējais sasniegtais enerģijas ietaupījums Gaujas ielā 13, Valmierā, kas noteikts pēc 
reāliem mērījumu datiem, ir 51%. Datu uzskaite no 2009.gada decembra līdz 2011.gada 
aprīlim uzrāda, ka ir iespējams panākt vēl augstāku enerģijas ietaupījumu – vairāk nekā 53%. 
CO2 emisiju samazinājums gadā ir 54,7 tCO2. Kopējais enerģijas apsaimniekošanas līguma laikā 
plānotais enerģijas ietaupījums būs 4150 MWh un CO2 emisiju samazinājums – 1100 tCO2.

Projekts ir guvis nozīmīgu atbalstu no visiem dzīvokļu īpašniekiem un nomniekiem. Viņi 
beidzot var dzīvot drošā un kvalitatīvi atjaunotā ēkā ar augstu iekštelpu komfortu, maksājot par 
to tik pat, cik līdz šim, un pat mazāk!
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  Darbības ilgtspējība un finansējums
Lielākajā daļā daudzdzīvokļu ēku Latvijā nav veikts neviens nozīmīgs enerģijas taupības 

pasākums. Turklāt inženierkomunikācijas šajās ēkās ir saglabājušās bez izmaiņām kopš to 
uzcelšanas. 

ESKO investīciju modelis ir ideāli piemērots dzīvojamajam sektoram Austrumeiropā, jo 
ESKO uzņemas visus iedzīvotāju finanšu un tehniskos riskus un lēmumu pieņemšanu un aizstāj 
to ar profesionālu trešās puses finansējumu. Fakts, ka bankas aizdevumu ņem ESKO, nevis 
iedzīvotāji, ir īpaši svarīgs psiholoģisks iemesls, kāpēc iedzīvotāji izvēlas ESKO modeli. RENESCO 
investīcijas ēkā Gaujas ielā 13 bija 119 322 Ls. 

Gandrīz visi energoefektivitātes pasākumi pagarina ēkas kalpošanas laiku un tādējādi 
sniedz vērtīgu socioekonomisku pakalpojumu sabiedrībai un iedzīvotājiem – īpašniekiem. Pēc 
pilnas un pareizas siltināšanas šīs ēkas nodrošinās labus dzīvošanas apstākļus Latvijas ģimenēm 
vismaz nākamos 20–30 gadus un, iespējams, pat ilgāk. Šis ir viens no galvenajiem dzīvokļu 
īpašnieku ieguvumiem. Iedzīvotāju dzīves apstākļi, īpašumu vērtība un lepnums par savu ēku un 
apkārtni paaugstināsies, bet uzturēšanas izmaksas samazināsies. Bez visaptverošas renovācijas 
ēkas uzturēšana dzīvokļu īpašniekiem kļūs arvien dārgāka un sarežģītāka, vienlaicīgi novedot 
līdz nepilnvērtīgiem dzīves apstākļiem un nevērtīgas ēkas nākamajos 10–20 gados.

  9.2. Kompakts saules un granulu modulis
Kompaktā saules un granulu sistēma ir jauna siltumapgādes sistēma, kuras mērķis 

ir nodrošināt siltumenerģiju daudzģimeņu ēkām karstā ūdens sagatavošanai un apkurei, 
izmantojot 2 enerģijas avotus: saules enerģiju un koksnes granulas. Koncepcija tiek īstenota, 
uzstādot pārvietojamu konteinera tipa katlu māju un saules kolektoru sistēmu, kas iekļauj 
visas nepieciešamās saules un granulu sistēmas komponentes: saules kolektorus, saules 
enerģijas siltummaini, ūdens akumulācijas tvertni, granulu katlu un bunkurus, ēkas karstā 
ūdens sagatavošanas sistēmu, telpu apkures sistēmu un regulēšanas sistēmu, kā arī visus 
nepieciešamos vārstus un citas detaļas. Saules kombisistēmas pamatelementi shematiski ir 
attēloti 16. attēlā.

Siltuma
akumulācijas

tvertne

Karstā ūdens
apgāde

Apkures katls

Telpu apsilde

Enerģijas ražošana Enerģijas patērētāja slodzePārvade, uzglabāšana, 
kontrole un sadale

Saules
kolektori

           16. attēls: saules un granulu moduļa darbības principiālā shēma

Saules un granulu sistēmas koncepcijas izstrādes galvenais mērķis ir palielināt saules 
enerģijas īpatsvaru ēkas siltumapgādes sistēmā. Sistēma ir izmantojama gan liela saules 
enerģijas īpatsvara gadījumā, gan tad, kad saules ir maz. Sistēma ir elastīga – to var izmantot 
dažāda veida telpu apkures sistēmās. Tā ir piemērota augstas vai vidējas temperatūras radiatoru 
apkures sistēmām, kā arī zemas temperatūras grīdas apkures sistēmām.

Pilotiekārtu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūta pētnieki sadarbībā ar trīs uzņēmumiem: SIA „CC&R Investments”, SIA „Grandeg”, SIA 
„VIA-S modular houses”9. Iekārta tika uzstādīta ēkai Siguldā, Barona ielā 2, kura atbilda visiem 
nepieciešamajiem kritērijiem un kuras iedzīvotāji piekrita piedalīties projektā. Ēkai ir 4 stāvi, 30 
dzīvokļi, un tās kopējā apkurināmā platība ir 1671,4 m2 (skat. 17. attēlu). 2010.gada maijā ēkai 
tika veikts ēkas energoaudits, kura laikā tika noskaidrots esošais ēkas siltumenerģijas patēriņš 
apkurei un karstajam ūdenim, kā arī noteikti vispiemērotākie energoefektivitātes pasākumi. 
Enerģijas patēriņš ēkā pirms siltināšanas bija 484 MWh/gadā, pēc siltināšanas prognozēts 
300 MWh/gadā. Ēkai ir plakans jumts, kas piemērots kolektoru uzstādīšanai. Līdz šim ēkā bija 
uzstādīta autonomā siltumapgādes sistēma, ko nodrošināja divi dabasgāzes katli. 

17. attēls: demonstrācijas projekta ēka pirms un pēc projekta ieviešanas 

  Rezultāti 
Maksa par granulām ēkai nepieciešamā siltumenerģijas saražošanai ir gandrīz par 20% 

zemāka nekā maksa par dabasgāzi, bet saules enerģija karstā ūdens nodrošināšanai ir bez 
maksas. Aprēķini rāda, ka ēka ar jauno sistēmu ik gadu ietaupīs aptuveni 2000 latus, nodrošinot 
arī 88 tCO2 emisiju samazinājumu gadā.

  Darbības ilgtspējība un finansējums
Skatoties perspektīvā, jau šobrīd ir skaidrs, ka tirgus centīsies attālināties no fosilajiem 

kurināmajiem un neefektīvām sistēmām. Māju īpašnieki arvien vairāk ir ieinteresēti būt 
neatkarīgi kurināmā ziņā un darboties ar elastīgām sistēmām, kurās viegli un lēti var pārslēgties 
no viena kurināmā veida uz otru. Šādā situācijā atjaunojamās enerģijas sistēmas noteikti ieņems 
savu tirgus daļu. Sevišķi augsts potenciāls ir saules enerģijas kombinētajām sistēmām, kas tiek 
definētas kā saules apkures iekārtas, kuras nodrošina gan telpu apkures sistēmu, gan karsto 
ūdeni un kurām ir lieliska sistēmas automatizācija un efektivitāte. Kurināmo cenu dinamika no 
2006. līdz 2010. gadam ir atspoguļota 18. attēlā.

9Avots: http://www.videszinatne.lv/index.php/projekti/kompakts-saules-un-granulu-modulis/sigulda
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18. attēls: vidējās kurināmā izmaksas Latvijā no 2006. līdz 2010. gadam

Latvijā dzīvojamo ēku apkuri nodrošina galvenokārt centrālapkure un katlu iekārtas, 
kurās dedzina dabasgāzi un malku vai koksnes granulas, kuru popularitāte pēdējos gados 
ir pieaugusi. Jaunā sistēma ir viens no risinājumiem, kā Latvijā var risināt problemātiskos 
jautājumus enerģētikas sektorā ar ēkām, kuras ir tālu no centralizētas siltumapgādes sistēmas 
vai arī izmanto dārgu fosilo kurināmo. Sistēma ir piemērota Latvijas apstākļiem un nākotnē 
spēs tirgū konkurēt ar tradicionālajiem energoavotiem (piemēram, dabasgāzes sistēmām). 
Demonstrācijas projekta kopējās izmaksas bija 53 000 latu. Projekts tika līdzfinansēts no Eiropas 
Ekonomikas zonas instrumenta (60%), kā arī iesaistīto sadarbības partneru finanšu līdzekļiem. 

Pilotprojekta ietvaros uzstādītā saules un granulu siltumapgādes sistēma ir piemērota 
daudzdzīvokļu ēkai ar apkurināmo platību ~1500 m2. Taču, mainot sistēmas parametrus, 
to iespējams piemērot arī daudzdzīvokļu ēkām ar lielāku vai mazāku platību, vienģimenes 
dzīvojamajām mājām un sabiedriskajām ēkām. Sistēmas parametri, galvenokārt, būs atkarīgi 
no ēkas apkurināmās platības, ēkas īpatnējā siltumenerģijas patēriņa un iedzīvotāju skaita.

Galvenās prasības ēkai, lai tās apkures un karstā ūdens nodrošināšanai varētu izmantot 
kompakto saules un granulu moduli:

• vēlams plakans ēkas jumts, lai atvieglotu kolektoru uzstādīšanu, 

• jumta slīpumam jābūt vērstam pret dienvidiem;

• konteinera novietošanai pie ēkas ir jābūt aptuveni 3,5 x 10 m laukumam, kuram var ērti 
piekļūt;

• ēka ir siltināta: ēkas īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ir 75–85 kWh/m2 gadā;

• vēlams, lai ēkas pārvaldnieks vai īpašnieks būtu zinošs siltumapgādes un tehniskajos 
jautājumos un spētu pārliecināt dzīvokļu īpašniekus par energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanas lietderību.

Nākotnes projekti daudzdzīvokļu ēku energoavotu sakārtošanai un atjaunojamo 
energoresursu efektīvai izmantošanai noteikti ir saistīti ar saules kombisistēmu plašu 
izmantošanu.

  9.3. Pirmā pasīvā ēka Latvijā 
Pirmā ļoti zema enerģijas patēriņa ēka „Lielkalni” tika uzbūvēta 2010.gadā Ģipkā (skat. 

19.attēlu). Tās autors ir arhitekts Ervīns Krauklis.

19. attēls: vienģimenes ēka, kas būvēta atbilstoši pasīvās ēkas koncepcijai

Kopējā ēkas apdzīvojamā platība ir 192 m2. Sākotnēji ēku bija paredzēts būvēt atbilstoši 
Latvijas būvnormatīvam LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Tikai vēlāk 
tika pieņemts lēmums ēku pārprojektēt atbilstoši ļoti zema enerģijas patēriņa ēkas koncepcijai. 
Tas tika panākts, nemainot sākotnējo telpu plānojumu, ēkas novietojumu gruntsgabalā un ēkas 
estētisko izskatu. 

Saskaņā ar pasīvās ēkas koncepciju ēkai tika izvirzītas vairākas energoefektivitātes 
prasības: 

a. ēkas gaisa caurlaidība nedrīkst būt lielāka par n50 < 0,6 h-1;  
b. termisko tiltu vērtībām jābūt mazākām par ψ < 0,01 W/(mK); 
c. ēkā tiek izmantota mehāniskā ventilācijas sistēma ar augstas efektivitātes rekuperācijas 

sistēmu; 
d. logu siltumcaurlaidības vērtībām jābūt mazākām par Uw < 0,8 W/(m2K). 

Kā papildu prasības no inženiertehniskā viedokļa tika izvirzīti mērķi veidot viegli vadāmu 
apkures un karstā ūdens sistēmu, kurā būtu iespējams izmantot atjaunojamos energoresursus. 
Būvniecības kvalitātes kontroles nolūkos ēkas būvniecības laikā pirms iekšējo apdares darbu 
uzsākšanas ēkai tika veikts pārspiediena tests, kas uzrādīja izvirzītajam mērķim atbilstošus 
rezultātus.

Balstoties uz pirmajiem kvalitātes testu mērījumiem un pieņēmumiem, tika veikts 
ēkas enerģijas patēriņa aprēķins. Sākotnējais prognozētais ēkas enerģijas patēriņš bija 
26 kWh/m2 gadā, kas tika arī izvirzīts par mērķi. Ja ēku uzbūvētu atbilstoši LBN 002-01 prasībām, 
ēkas enerģijas patēriņš apkurei būtu 127 kWh/m2 gadā. 

Ēku ar siltumenerģiju nodrošina siltumsūknis, bet elektroenerģijas ražošanai ir uzstādīti 
saules fotoelementi ar kopējo jaudu 1,2 kW.
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