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                     Nr. 6 ( 2009. gada 2. ceturksnis - jūnijs ) 

Cienījamie lasītāji!        Mūsu žurnāla 6.numurs dodas pie lasītājiem laikā, kad čaklākie enerģijas ražotāji, 
piegādātāji un patērētāji ir uzsākuši ieplānotos remonta un renovācijas darbus, lai pienācīgi 
sagatavotos gaidāmajai apkures sezonai, tostarp, paaugstinot mājokļu energoapgādes 
drošumu un energoefektivitāti. Pašreizējais kritums ekonomikā ir savstarpēji saistīts ar 
kritumu būvniecības nozarē un ātra ekonomikas atveseļošana lielā mērā ir atkarīga no 
būvniecības nozares atdzīvināšanas tempiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
siltumnoturības paaugstināšanas procesā. Vairāk kā 600 miljonu latu ir nepieciešami, lai 
aptuveni 6000 Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku enerģijas patēriņu apkurei samazinātu 
– kā tas bija labākajos Rīgas piemēros pagājušajā ziemā -  vismaz divkārt. Rīgas dzīvokļu 
īpašnieki šobrīd ir pieteikuši tikai dažas ēkas pieejamo 16 miljonu latu ES struktūrfondu 
līdzfinansējumam, kaut arī tas iedzīvotājiem ir ļoti izdevīgs – granta (dāvinājuma) veidā 
tiek nosegti 50% no attaisnojamām izmaksām. 
Arī Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) turpina mērķtiecīgi piesaistīt starptautisko finanšu 
instrumentu līdzekļus – šā gada 2.ceturksnī tika apstiprināts projekts „Siltumsūkņu 
ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide” un 
tuvākajā laikā tiks noslēgts granta līgums par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 
līdzfinansējumu minētajam projektam. Šajā mēnesī tika uzsākts darbs trīsgadīgā projektā 
„Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (Urb.Energy)”, kas norisinās ar 
līdzfinansējumu programmas INTERRREG IV B  ietvaros. REA strādā arī citos projektos. 
 
Mūsu žurnāla lasītājiem novēlu skaistu un darbīgu vasaru un neaizmirst pārlūkot Rīgas 
enerģētikas aģentūras interneta mājas lapu un/vai griezties pēc profesionāla padoma tieši 
pie mums. Jo –  „ragavas ir jātaisa vasarā” un „ziema nav aiz kalniem”. 
 
Ar cieņu 
 
Juris Golunovs 
Inženieris 
RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra” 
Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs 
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Par starptautiskā projekta „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana” 
uzsākšanai veltīto konferenci Potsdamā 

    Eiropas Savienības INTERREG IV B programmas projekta „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas 
plānošana”(UrbEnergy -  Efficient and Integrated Urban Developement Action (PVS ID 2498)) ietvaros  no 14.06.2009. 
līdz 17.06.2009. Potsdamā (Vācijā),  vadošais partneris - Vācijas mājokļu un pilsētas būvniecības asociācija kopā ar 
Brandenburgas federālās zemes Infrastruktūras un telpiskās plānošanas ministriju rīkoja projekta atklāšanas konferenci. 
No Rīgas domes, kas ir projekta sadarbības partneris, konferencē piedalījās projekta vadītājs Valdis Hofmarks (SIA 
„Rīgas pilsētbūvnieks”) , RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra” direktore Maija Rubīna un Normunds Strautmanis – RD 
Pilsētas attīstības departamenta pilsētplānošanas speciālists. 
           Projekta uzsākšanas konferencei bija stingri noteikta tematiskā ievirze  „Integrēta pilsētvides attīstība – 
energoefektivitātes kāpināšana ēkās un dzīvojamos rajonos”, kas tika demonstrēta uz pieredzes pamata, ko savākusi 
Brandenburgas federālā zeme. Projektā darbojas sadarbības partneri no Brandenburgas federālās zemes (Vācija), 
Piasečno (Polija), Šauļiem (Lietuva), Rīgas un Jelgavas (Latvija), Rakvēres (Igaunija) un Grodņas (Baltkrievija). 
Konferences laikā notika arī Urb.Energy projekta vadītāju grupas un projekta konsultatīvās padomes tikšanās, kur 
atsevišķo projekta sadaļu atbildīgie projekta partneri saskaņoja galvenos darbības virzienus. Projekts paredz sadarbības 
partneru pieredzes apmaiņu, priekšlikumu izstrādi pilsētvides attīstībai, attīstības realizācijas finansēšanas iespēju izpēti 
un ieteikumu izstrādi. Priekšlikumu izstrādei Rīgā izvēlēta Juglas apkaime. Projekta ilgums – 36 mēneši. 
 
 

    Projekta INTENSE - „No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi energoefektivitātes pasākumi pašvaldības dzīvojamās 
mājās” (From  Estonia till Crotia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern 
Countries) ietvaros notika pieredzes pārņemšanas brauciens uz zema enerģijas patēriņa un „pasīvo ēku” būvlaukumiem 
un jau gataviem piemēriem Vācijas pilsētās Hannoverē un Frankfurtē. Projektā līdz ar Rīgas enerģētikas aģentūru no 
Latvijas piedalās arī  biedrība „Baltijas Vides Forums” un Cēsu pašvaldība, kā arī pārstāvji no Igaunijas, Polijas, 
Slovākijas, Čehijas, Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Slovēnijas un Horvātijas.   
 
 

REA līdzdalība starptautiskajā projektā INTENSE 
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Bakalaura darbu aizstāvēšana Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) TMZF  
Siltumenerģētisko sistēmu katedrā 

    2009.gada 18. jūnijā bakalaura darbus aizstāvēja Siltumenerģētikas un siltumtehnikas  specialitātes bakalaura studiju 
beidzēji no RTU Siltumenerģētisko sistēmu katedras un Rīgas Tehniskās koledžas. Savus darbus, kas aptvēra plašu 
tematiku – gan TEC sildkatlu slēguma maiņu, gāzturbīnu un tvaika–gāzu iekārtu darbības optimizāciju, karstā ūdens 
akumulācijas sistēmas izstrādi TEC, enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu rūpniecībā, pielietojot 
ekserģijas metodi, apkures un ventilācijas projekta izstrādi dzīvojamai mājai, mājas inženierkomunikāciju 
rekonstrukciju, modernas katlu mājas izveidi dzīvojamai mājai, siltumapgādes sistēmu ar siltumsūkņiem  enerģētisko un 
ekonomisko salīdzinājumu – aizstāvēja 8 studenti. Viņu vidū Renārs Straupe, Dmitrijs Gorlovičs, Edijs Šaicāns, 
Jevgēņijs Gudeņs, Dmitrijs Tišinovs, Juris Ņilovs, Artis Smirnovs, un Kārlis Šāvējs. 
    Kā novērtēja valsts pārbaudījumu komisija, kuru vada RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra” direktore Dr.sc.ing. Maija 
Rubīna, studenti aizstāvēšanas procesā demonstrēja labas zināšanas apgūtajā specialitātē un pelnīti tiem tika piešķirts 
bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija. Visi jaunie bakalauri  apliecināja savu gatavību turpināt studijas katedrā 
maģistra grāda iegūšanai.  
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Pirmo Rīgas daudzdzīvokļu māju siltināšanas rezultātu vērtējums 

 
 
 
Maija Rubīna  - Dr.sc.ing. RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra” direktore 
 
 
 
     
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
     

    Rīgas dzīvojamā  fonda lielāko daļu veido pēckara apbūve ar zemu siltuma noturību, kas atbilda pēckara  laika 
būvnormatīvu prasībām, kad galvenais kritērijs bija pēc iespējas lielāks un lētāks uzcelto dzīvojamās platības 
kvadrātmetru skaits.  Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš gadā, kas noteikts 2006.g. pēc centralizētai 
siltumapgādei pieslēgto ēku faktiskā siltumenerģijas patēriņa datiem, ir 231 KWh/m².  
     Daudzdzīvokļu ēku skaits Rīgā, kam akūti nepieciešama renovācija, ir novērtēts kā  6000 ēkas ar kopējo platību ap 
12 milj. m², tai skaitā pašvaldības privatizētās ēkas (pēc Rīgas domes Komunālā departamenta 2007. gada datiem):  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzīvokļu kooperatīvu un valsts privatizēto ēku skaits (pēc Valsts Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūras 
(BEMA) vērtējuma) – ap 1000.  
  
    Rīgā līdz 2000. gadam nekas netika darīts māju siltumnoturības uzlabošanai. Siltumenerģijas patēriņa samazināšanai 
kopš 1998. gada, atbilstoši pirmās ilgtermiņa Rīgas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas (pieņemta 1997.g.) 
pamatnostādnēm, 10 gadu laikā pilsētā visas ēkas  aprīkotas ar moderniem automatizētiem siltuma mezgliem, kas atļauj 
regulēt siltuma patēriņu ēkās un samazināt to par 15-30%. Daļā daudzdzīvokļu ēku pēc patērētāju vēlēšanās  ieviests 
optimālais temperatūras režīms (tiek pazemināta apkures un karstā ūdens temperatūra naktīs). Iedzīvotāji pēc savas 
iniciatīvas daļai dzīvokļu mainījuši radiatorus, aprīkojot tos ar apvadu un termoregulatoru, mainījuši logus, stiklojuši 
lodžijas.  

Dzīvojamā platība 
mājā 

m² 
Māju skaits Kopplatība 

m² 

Vidējā 
dzīvojamā 

platība 
m² 

> 2000 1869 6 779 373 3627,3 

500 – 2000 1253 1 294 355 1033,0 

< 500 1120 284 917 254,2 

Sanitārām prasībām 
neatbilstoša 862 302 170 350,5 

Kopā 5104 8 660 815   

Tabula Nr. 1 
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    Taču tas ir noticis haotiski,  bez nepieciešamās  vadības un reglamentācijas, kā rezultātā katrā dzīvoklī ir  ieviesti 
atšķirīgi risinājumi, kas izpaužas arī ēku ārējā veidolā – vienai ēkai dzīvokļiem ir atšķirīga krāsa logu rāmjiem, lodžiju 
stiklojumā ir atšķirīgi rāmju risinājumi un krāsojums. Arī radiatori tikuši izvēlēti pēc iedzīvotāju neprofesionālās 
izpratnes, bieži vien ar palielinātu sildvirsmu, kas veido palielinātu sistēmas pretestību un nepieciešamību uzstādīt mājai 
jaudīgāku cirkulācijas sūkni, kas palielina mājas koplietošanas elektroenerģijas patēriņa maksājumus. Minētie, pēc  
iedzīvotāju  iniciatīvas veiktie pasākumi gan nav vairs izmaināmi un ar tiem nāksies rēķināties, veicot daudzdzīvokļu 
māju renovāciju.  
    Daudzdzīvokļu māju, arī tipveida un lielpaneļu ēku,  renovācijas procesā var sasniegt jebkuru mājas iedzīvotājiem 
vēlamu rezultātu. To uzskatāmi parāda vācu firmas „LUWOGE Consult” sagatavotais priekšlikums lielpaneļu mājas 
renovācijai Rīgā Deglava ielā:  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Šābrīža apkures īpatnējais patēriņš minētajai ēkai gadā ir 124,1 kWh/m². Ja šo patēriņu samazinātu līdz spēkā esošā 
būvnormatīva prasībām, tas būtu 80 kWh/m², pie tam patēriņa samazinājums būtu 36%. Ja tomēr iedzīvotāji vēlētos 
mazākus apkures rēķinus, patēriņu varētu samazināt gan līdz vidējam līmenim (50 kWh/m² - 53%), gan sasniedzot 
energoefektīvas mājas līmeni (35 kWh/m² - 91%), gan pārvērst šo ēku par pasīvo māju (15 kWh/m² - 93%), kam vairs 
siltumenerģija nav jāpievada. Katrs no šiem līmeņiem prasa dažādas investīcijas un dod atšķirīgu ekonomisko efektu. 
Izvēli ir tiesīgi izdarīt tikai paši iedzīvotāji. Kā parāda visa firmas „LUWOGE Consult” sagatavotā informācija, 
optimālais konkrētās mājas risinājums ir pie 40 kWh/m² apkurei, t.i. tuvu energoefektīvas mājas līmenim, kad apkures 
patēriņa samazinājums būs ap 78-80%.  
    2008. gada nogalē RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) ar pašvaldības līdzfinansējumu organizēja 21 
daudzdzīvokļu mājas energoauditu veikšanu Rīgā. Energoauditu rezultāti apkopoti elektroniskā brošūrā „Mājokļu 
energoauditi 2008” (sk. REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv  sadaļā „Energoefektivitāte” → „Brošūras”). Kā 
izriet no veikto energoauditu analīzes, kā arī firmas „LUWOGE Consult” sagatavotā priekšlikuma, renovācijas izmaksas, 
veicot renovāciju līdz īpatnējā patēriņa līmenim gadā 40-80 kWh/m² apkurei, sasniedz 40-60 Ls/m², vai vidēji – 50 Ls/
m². Tas ļauj aplēst nepieciešamo investīciju apjomu 6000 daudzdzīvokļu māju renovācijai  Rīgā – 615 milj. Ls. 
Pieļaujot, ka atbalsta līdzfinansējums no dažādiem avotiem – valsts un pašvaldību budžeta, struktūrfondiem un citiem 
avotiem – varētu būt ap 30% no šī apjoma, tam būs nepieciešami 185 milj. Ls. Pārējais varētu būt iedzīvotāju 
līdzfinansējuma (no uzkrājumiem un  kredīta) daļa – ap 430 milj. Ls.  

Attēls Nr. 1.  Priekšlikums iedzīvotājiem mājas siltināšanas iespējām 
 

http://www.rea.riga.lv/�
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    Īpaša problēma pašreiz, kas kavē daudzdzīvokļu māju renovāciju  – faktiski sabrukusī banku kreditēšanas sistēma. 
Tikai 4 bankas  no to kopējā skaita  ir gatavas sākt māju renovācijas kreditēšanu, tostarp Latvijas Hipotēku banka, 
Svedbanka, SEBbanka un DnB Nord. Iedzīvotājus prakstiski atbaida augstie aizdevuma procenti latos. Pieņemamāki ir 
aizdevuma procenti eiro valūtā, ko arī var pašlaik kā risinājumu ieteikt iedzīvotājiem, jo kredīts mājas renovācijai ir 
ilgtermiņa, visbiežāk – uz 10-15 gadiem, tādēļ par noteiktu aizdevuma daļu arī nāksies norēķināties eiro valūtā, kas 
apmēram 5 gadu laikā nacionālās valūtas vietā tiks ieviesta Latvijā. Taču pašvaldībai noteikti jādomā, kā atvieglot šo 
nastu iedzīvotājiem. Igaunijā jau veiksmīgi darbojas valsts organizēts Rotācijas fonds, ko vada KredEX  sadarbībā ar 
starptautiskām bankām no kura iedzīvotājiem izsniedz izdevīgus kredītus. Līdzīgu Rotācijas fondu kopā ar Eiropas 
Investīciju banku (EIB) kopējā  aizdevuma valstij ietvaros veido arī Lietuva. Ņemot vērā valsts smago finanšu stāvokli 
Latvijā, šis uzdevums jāuzņemas pašvaldībām – jāveido Rotācijas fonds lielo pašvaldību ietvaros. Kā izriet no 
kontaktiem ar starptautiskām bankām, arī  no starptautiskās konferences 6.04.2009. g. rezultātiem Rīgas domē ar EIB, 
ERAB un banku apvienības KfW  pārstāvju piedalīšanos, šīs bankas ir atvērtas sadarbībai ar pašvaldībām 
energoefektivitātes uzlabošanas jautājumos.  
    Šobrīd valsts daudzdzīvokļu māju renovācijas atbalstam izmanto Latvijai pieejamos struktūrfondus,  nosakot augstu 
granta vai dāvinājuma procentu – 50%. Tas ir iedzīvotājiem ļoti izdevīgi un zināmā mērā palīdz pārvarēt bailes no 
kredītiem, taču – līdzekļu apjoms struktūrfondos ir ierobežots un palīdzību saņems neliels māju skaits. Būs gan sasniegts 
valdības mērķis – izlietot struktūrfondu līdzekļus, taču nebūs sasniegts rezultāts – valsts nolietotā un siltumnenoturīgā 
dzīvojamā fonda savlaicīga renovācija, kuras 50% no apjoma atrodas Rīgā. Struktūrfondu izmantošanas noteikumos ir 
saistības, ka renovācijai izmantoto 50% investīciju atguve ir iespējama tikai pēc darbu vai atsevišķu to etapu 
pabeigšanas. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem arī šai investīciju daļai ir jāizmanto kredīti, kas sadārdzina renovācijas 
pasākumu. Iedzīvotājiem te varētu palīdzēt firmu pakalpojumu izmantošana, kas iesaistījušies ESCO aktivitātēs. 
Atbilstoši ESCO, jebkura firma, tostarp arī būvfirmas, kam ir brīvi līdzekļi, uzņemas renovācijas projekta sagatavošanas, 
iesniegšanas un veikšanas pasākumus, vienojoties ar mājas iedzīvotājiem, ka tie turpinās maksāt par  siltumenerģiju 
pašreizējā līmenī, neraugoties uz sagaidāmo patēriņa kritumu pēc renovācijas,  līdz pat visu renovācijas izmaksu pilnai 
segšanai un firmas pakalpojumu apmaksai. Šeit iespējami divi varianti – ka firma pēc renovācijas līdz līdzekļu atgūšanai 
uzņemas pilnu mājas apsaimniekošanu, vai arī, ka firma pēc renovācijas tālāko darbību (apsaimniekošanu, līdzekļu 
savākšanu un pārskaitīšanu) uztic mājas apsaimniekotājam. Latvijā ESCO kustība jau reāli ieviešas ārpus Rīgas (Cēsīs, 
Valmierā un citviet).  
    Reāli daudzdzīvokļu māju siltināšana pilsētā ir aizsākusies ar 2001. gadu, kad Rīgā kā dāvinājums no Berlīnes senāta 
Rīgas 800 gadu jubilejā tika saņemta siltināta ēka Ozolciema ielā 46/3. Darbs tika veikts kā paraugprojekts, gan 
nodrošinot augstu darbu kvalitāti, gan arī profesionāli filmējot siltināšanas procesu visā to gaitā. Filmiņa 18 minūšu 
garumā ieskaņota latviešu, krievu, angļu un vācu valodā un ir pieejama REA interneta vietnē. Ar konkrētajām vācu 
aktivitātēm Rīgā saistīta arī mājas renovācija 2004. gadā Celmu ielā 5. Šīs mājas renovāciju organizēja un pārraudzīja 
vācu kolēģi, taču apmaksa tika ievirzīta jau pareizajā gultnē – ar bankas  kredītu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attēls Nr. 2. Pirmā siltinātā ēka Rīgā,  

Ozolciema ielā 46/3 
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    REA ir apzinājusi 12 daudzdzīvokļu mājas Rīgā, kas ir kompleksi siltinātas līdz 2008. gadam.  
No tām -  pašvaldības privatizētās mājas : 

1) Ozolciema ielā 46/3 - 2001.g. 
2) Celmu ielā 5 - 2004.g. 
3) Brantkalna ielā 7 - 2008.g. 
4) Kurzemes prospektā 4 - 2008.g. 
5) Kurzemes prospektā 14 - 2008.g. 
6) Bebru ielā 4 - 2008.g. 

- valsts privatizētā māja:  
7) Ieriķu ielā 44 - 2008.g. 

- ēkas dzīvojamo māju kooperatīvā „Bāka - 2”: 
8) Lielvārdes ielā 101 
9) Lielvārdes ielā 103 - 2004.-2008.g. 
10) Lielvārdes ielā 105 

- ēka dzīvojamo māju kooperatīvā „Pavadonis”: 
11) Mārcienas ielā 3 - 2007.g. 

- ēka lokālā dzīvojamo māju kooperatīvā: 
                         12) Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 25 - 2000.g.  

 
 

Attēls Nr. 3.  Siltinātā ēka Rīgā, 
Celmu ielā 5 

Attēls Nr. 4.  Siltinātā māja Rīgā,  
Kurzemes prospektā 4 
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    Līdz 2007.g. rudenim, kad REA uzsāka aktivitātes (tika iesniegti priekšlikumi RD vadībai)  un veidoja  informācijas 
kampaņu par māju siltināšanu, Rīgā praktiski šajā jomā nekas netika darīts. Līdz 2008.g. sākumam no pašvaldības 
privatizēto māju kopskaita (5104 ēkas) dzīvokļu īpašnieku biedrības bija izveidotas 140 ēkās, savukārt  ar BEMA 
finansiālu atbalstu bija veikti 17 energoauditi. Ar 2008. gadu iestājās pozitīvas izmaiņas, ko stimulēja arī straujais 
siltumenerģijas tarifu kāpums. Līdz 2009. g. sākumam jau bija izveidotas vairāk kā 1300 dzīvokļu īpašnieku biedrības 
vai noslēgti pilnvarojuma līgumi. Atbilstoši RPA „Rīgas mājoklis” informācijai, jau 820 mājas bija nodotas dzīvokļu 
īpašnieku valdījumā. Interesants ir fakts, ka no valdījumā pārņemtajām mājām tikai 72 nami bija palikuši pie pašvaldības 
apsaimniekotājiem. Tas liecina par īpatnēju parādību – zemo namu apsaimniekošanas līmeni Rīgas pilsētā, kas neveicina 
dzīvojamā fonda pienācīgu saglabāšanu. Līdz ar to namu apsaimniekotāji māju siltināšanas procesā Rīgā ir visvājākais 
ķēdes loceklis, ar ko nākas rēķināties.  
 
 

Attēls Nr. 5.  
Ēkas (no kreisās puses) Kurzemes prospektā 14 un Bebru ielā 4 

Attēls Nr. 6. Siltinātā ēka Rīgā,  
Brantkalna ielā 7 

Attēls Nr. 7.  
Renovēto ēku grupa  

Lielvārdes ielā 101 un Lielvārdes ielā 103 

Attēls Nr. 8. Siltinātā ēka Rīgā, 
Mārcienas iela 3 
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    Īpatnēji apstākļi 2008. gadā veidojās ar valsts privatizēto ēku Ieriķu ielā 44, kuras privātais apsaimniekotājs  SIA 
„Rīgas namu apsaimniekotājs” nama siltināšanas vietā izvēlējās izmantot atstarojošo krāsu TSM Ceramic, ar kuru, pēc  
šīs krāsas izplatītāja Latvijā – SIA „Starduko” rekomendācijas, nepieciešams pārklāt ēku tikai 1 mm slānī, lai sasniegtu 
ēkas enerģijas efektivitātes paaugstināšanu par 30-40%. Renovācijas darbi tika pabeigti 2008. gada rudenī. Jau pēc pirmo 
mēnešu  renovētās ēkas ekspluatācijas datiem kļuva skaidrs, ka gaidītās energoefektivitātes nav. Jāpiezīmē, ka mājā 
centralizētā siltumapgāde ir tikai apkurei, bet karsto ūdeni sagatavo katrs dzīvoklis atsevišķi. Pilnu ainu uzskatāmi 
atklāja REA veiktā datu analīze pēc apkures sezonas beigām 2009.g. maijā:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
  

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

    Energopatēriņa kritums mājā ir gan bijis sākot ar 2006./2007.g. apkures sezonu, bet to varētu izskaidrot ar logu 
nomaiņu dzīvokļos, kas līdz mājas renovācijai jau bija paveikta, izņemot tikai vienu dzīvokli.  
 

 
 
 
 

 

Ēkas Ieriķu ielā 44 siltumenerģijas patēriņš (AS „Rīgas siltums” dati) MWh 
Apkures 
sezona  2004./2005.  2005./2006.  2006./2007.  2007./2008. 2008,/2009. 

Pēc renovācijas 
Oktobris 9,33 4,29 1,71 10,59 9,54 

Novembris 22,86 23,81 24,66 25,19 20,57 
Decembris 28,74 30,95 18,06 25,29 25,56 

Janvāris 27,23 41,28 23,38 32,13 29,02 
Februāris 41,02 38,65 43,25 22,30 25,86 

Marts 32,89 29,92 16,82 22,23 22,20 
Aprīlis 11,64 14,07 4,37 10,35 6,27 
Maijs 0,34   4,16     

Kopā apkures 
sezonā  174,05  182,97  136,41  148,08  139,02 

Vidējā ārgaisa 
temperatūra 

apkures  
sezonā 

 0,7 ºC  - 1,0 ºC  2,9 ºC  2,5 ºC  1,8 ºC 

Attēls Nr. 9. Ar atstarojošu krāsu pārklātā ēka 
Rīgā, Ieriķu ielā 44 

Attēls Nr. 10.  
Logu ailes paviršās 
apdares fragments 

Tabula Nr. 2 
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    Salīdzinot vidējo īpatnējo siltumenerģijas patēriņu pēdējo piecu gadu laikā apkures sezonas laikā visām 12 
renovētajām ēkām Rīgā, redzama samērā liela atšķirība sasniegto rezultātu ziņā: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Precīzāk gan rezultātu apkures sezonā izsaka tikai apkures komponente, kuras samērā tuvinātas vērtības ir parādītas 
sekojošā grafikā: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Attēls Nr. 11.  

Attēls Nr. 12.  
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    Kā redzams no pēdējā attēla, apkures īpatnējais patēriņš renovētajās mājās ir robežās no 40-80 kWh/m² gadā. 
Izņēmuma gadījumos šis patēriņš varētu sasniegt 100 kWh/m² gadā, ja tam ir pamatoti un attaisnojoši apstākļi (nepilnīga 
renovācija, liels griestu augstums, īpatnējs mājas plānojums utt.),  taču šo robežu pārsniegt nedrīkstētu.  
    Īpaši jāmin nepieciešamību precizēt dzīvokļu un izmantojamo nedzīvojamo telpu platību, uz kuru attiecina kopējo 
siltumenerģijas patēriņu, nosakot mājas īpatnējo gada siltumenerģijas patēriņu. Kā parāda prakse, dažādos ar māju 
saistītos dokumentos figurē atšķirīgi cipari.  Attēlotajos grafikos ir izmantota ēku apkurināmā platība, kas uzrādīta 
siltumenerģijas piegādes līgumos.  
    Kā svarīgu  problēmu jāatzīmē atsevišķos gadījumos novēroto neapmierinošo renovācijas darbu kvalitāti. To fiksējis 
gan energoauditors Gatis Žogla:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
gan REA speciālisti, tostarp sekojošā attēlā:  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Attēls Nr. 13. 
(Avots: Gata Žogla 04-03-2009 prezentācija)  

Attēls Nr. 14. 
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    kur redzams, ka putuplasts tiek likts līdz logu ailei, ko nepieļauj ugunsdrošības noteikumi. Zema kvalitāte  veido arī 
neapmierinošu siltināšanas rezultātu.      

 
Lai novērstu nekvalitatīvu būvdarbu veikšanas iespēju, kas garantētu arī prognozētā energoefektivitātes līmeņa 

sasniegšanu: 
1) kā obligātu pienākumu  jānodrošina sertificēta būvuzrauga piesaistīšanu renovācijas procesā; 
2) jānosaka renovācijā iesaistīto organizāciju atbildību par prognozētā energoefektivitātes līmeņa sasniegšanu
    pēc renovācijas; 
3) jāveic visu siltināto daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes rādītāju datu uzkrāšanu, analīzi un 

publiskošanu pašvaldībās. 
 
Par pirmajām 12 siltinātajām mājām Rīgā datu analīzi REA veic šobrīd un tā apkopojumu publicēs brošūrā šovasar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. Tukums  - SIA „Ritols”  valdes priekšsēdētājs  
 
 
 
    Palielinoties energocenām, arvien aktuālāka kļūst padomju laikā būvēto daudzdzīvokļu namu renovācija, tai skaitā 
bēniņu siltumizolācija. 
    SIA „Ritols” jau vairāk kā 10 gadus ir veicis bēniņu siltināšanu daudzdzīvokļu namos Ventspilī, Rīgā, Kuldīgā. Ir 
uzkrāta ievērojama pieredze un secinājumi.  
    Kā piemērotākais siltumizolācijas materiāls daudzdzīvokļu namu bēniņu siltināšanai ir jāatzīst poliuretāna putuplasts, 
kuru iegūst ar izsmidzināšanas metodi tieši uz betona pārseguma. Rezultātā izveidojas bezšuvju izolācijas slānis bez 
jebkādiem aukstuma tiltiņiem. Izolāciju iegūstot pēc šīs metodes, poliuretāna materiāls ir cieši pieķēries pamatnei, pa to 
var droši pārvietoties, nebaidoties salauzt vai sabojāt.  
    Protams, bez iepriekšminētajām īpašībām, kā primārais būtu jāuzsver putupoliuretāna kā siltumizolācijas materiāla 
fizikālās īpašības. Putupoliuretāni zināmo siltumizolācijas materiālu starpā ir raksturīgi ar visaugstāko siltumizolācijas 
spēju. Dažādu valstu firmas šo materiālu siltumvadītspējas koeficientu uzrāda robežās no 0,012-0,033 W/m.K. 
Celtniecībā izmantotā putupoliuretāna siltumvadītspējas koeficients ir ap 0,021 W/m.K. Ekspluatācijā putupoliuretāni 
neizdala ne putekļus, ne citus izgarojumus. Putupoliuretāns, ja tas nav pakļauts ultravioleto staru vai mehāniskai 
iedarbībai, praktiski ir mūžīgs. 
    Renovējot (siltinot) daudzdzīvokļu namus, ir lietderīgi sākt ar tām pozīcijām, kas prasa vismazākos līdzekļus un 
visātrāk atmaksājas. Bēniņu siltināšana ir viena no pozīcijām, kurai ir salīdzinoši īss atmaksāšanās laiks. Tā, piemēram, 
nosiltinot 119. sērijas namu bēniņus, augšējo stāvu dzīvokļos temperatūra paaugstinās pat par 50 C; tas ļauj samazināt 
energoresursu padevi visai mājai. Pēc DzĪKS „Pavadonis” datiem 119. sērijas 1 sekcijas mājai, kuras bēniņi tika izolēti 
2006.gadā, 2006/2007.gada apkures sezonā izdevās ietaupīt 1260 Ls. 2008.gadā tika nosiltināti jau 15 šīs sērijas namu 
bēniņi un siltināšanā ieguldītie līdzekļi būs atmaksājušies līdz ar šīs apkures sezonas beigām. Lai veiktu minēto 15 namu 
bēniņu siltumizolāciju, Hipotēku un Zemes bankā tika ņemts kredīts, pie kam to ņēma  nevis DzĪKS „Pavadonis”, bet 
darba veicēji - SIA „Ritols”. Šādā variantā bija daudz ātrāka un vienkāršāka kredīta saņemšanas procedūra. Šobrīd  
kredīts jau ir atdots. 
    Var iebilst, ka šāda īstermiņa kredīta procenti nav mazi, un tie varēja būt izdevīgāki. Tomēr, analizējot rezultātus ir 
skaidrs, ka kredītu procentiem ir nenozīmīga loma, salīdzinot ar zaudējumiem kādi rodas, atliekot siltināšanu uz vēlāku 
laiku.  
 
 
 

Par bēniņu siltumizolāciju daudzdzīvokļu namos 
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    Bēniņu siltināšanas izmaksas: 
119. sērijas namu 15 sekcijas - 46 000 Ls 
Tas pats bez kredīta - 42 000 Ls. 
Ietaupījums vienā apkures sezonā - 19 000 Ls (pēc 2007.gada energoresursu cenām)  
Pēc pašreizējām energoresursu cenām šīs skaitlis būtu 26 500 Ls. 
 
 
   
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        *  -  šo kredītu varēja saņemt tikai pēc 2007/08. gada apkures sezonas beigām. 
         ** -  prognoze. 

     
     Šai tabulā nosacīti ir pieņemts, ka caur siltinātiem bēniņiem enerģijas noplūde nenotiek, kas protams tā nav. 
    Pēc tabulas redzams, ka novilcinot siltināšanu, lai varētu iegūt izdevīgāku kredītu, zaudējumi ir ievērojami lielāki, ne 
kā ieguvums, ko dotu šis lētākais kredīts. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
    Bēniņu izolācijas gadījumā  3 cm biezs putupoliuretāna izolācijas slānis ir ekonomiski lietderīgākais. Izolācijas 
izmaksas pilnībā atmaksāsies divu  apkures sezonu laikā. Izolācijas darbus var veikt 3 darba dienu laikā. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kredīta 

izmaksas, 
Ls 

Izdevumi pa gadiem, Ls 

2007/08. 
 

2008/09
. 

 
2009/10. 

** 

 
2010/11. 

** 

 
kopā pa 4 
gadiem 

Kredītu 
ņēma SIA 
„Ritols” 

46 000 46 000       46 000 

Kredītu ņem 
DzĪKS * 45 000 19 000 45 000 - - 64 000 

Siltināšanu 
neveic - 19 000 26 500 26 500 26 500 98 500 

Tabula Nr. 1. 
Zudumu salīdzinājums pa gadiem caur  izolētiem un neizolētiem bēniņiem 

Nr. Darbu veids Mērvienība Apjoms Izcenojums 
Ls/mērv.

Kopējās 
izmaksas, Ls

1 Putupoliuretāna izolācijas uznešana, ja izolācijas 
biezums ir 2,5-3,5 (vidēji 3) cm m2 326 7.70 2510,20

Kopā : 2510,20
PVN (21 %) 527,14

Pavisam kopā: 3037,34

Tabula Nr. 2.  
119. sērijas daudzdzīvokļu mājas 1 sekcijas siltumizolācijas izmaksas 
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Raksta autors:                                                                               Darbu vadītājs: 
SIA „Ritols”  valdes priekšsēdētājs P.Tukums                            Andris Jugbārdis 
Mob.t.29206663                                                                           Mob.t. 294605351  
 
 
Kontaktpersona: 
Viesturs Zeltiņš 
Mob.t. 29462616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mārtiņš Lauzis  - SCHÜCO solāro sistēmu tehniskais konsultants  
 
 
    Uzņēmums SCHÜCO ir saules enerģijas apkures komplekso sistēmu piegādātājs. SCHÜCO uzņēmuma filozofija ir 
"viss no vienām rokām". Cilvēkiem tiek piedāvāts viss nepieciešamais, sākot ar saules siltā ūdens gatavošanas 
kolektoriem, siltumsūkņiem, fotovoltāžas strāvas kolektoriem un beidzot ar visiem stiprinājumiem, piederumiem…līdz 
pēdējai skrūvei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Attēls Nr. 1.  
Siltinātu daudzdzīvokļu ēku bēniņu piemērs 

Saules enerģija apkures un siltā ūdens ieguvei 

Attēls Nr. 1. 
Shēma SCHÜCO 

siltumsūknis kopā ar 
saules kolektoriem  

Attēls Nr. 2. 
SCHÜCO zeme/ūdens 
siltumsūknis, saules 

kolektori, fotovoltāžas 
kolektori  
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    Apkures un siltā ūdens sagatavošanas aktuālais tehniskais izpildījums ir siltumsūknis kopā ar saules kolektoru, ko 
piedāvā SCHÜCO International KG (Vācija).  
    Saulainā laikā mazāk enerģijas tiek ņemts no zemes, līdz ar to samazinot elektroenerģijas patēriņu siltumsūkņa 
darbināšanai. Vasarā saules "liekais" siltums tiek caur siltumsūkni atgriezts zemē. Sākoties jaunai apkures sezonai,  
siltumsūknis būs atkal maksimāli efektīvs, jo enerģijas avota (zemes) temperatūra būs augstāka. 

 
Saules kolektori var tikt izmantoti atsevišķi siltā ūdens ieguvei 

 
Siltā ūdens sagatavošanas princips: līdz ko parādās saule un kolektors sāk silt, automātika ar temperatūras devēju 
palīdzību salīdzina temperatūras kolektorā un siltā ūdens tvertnē. Nepieciešamības gadījumā tiek ieslēgts cirkulācijas 
sūknis (jauda 50W). 
    Saules kolektoru daudzumam ir jābūt samērojamam ar siltā ūdens un/vai apkures patēriņu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 3. 
Trīs 2kW “SCHÜCO Premium Linie” kolektoru sniegtās enerģijas simulācija 

un 6 cilvēku ģimenei nepieciešāmā siltā ūdens enerģija.  

Attēls Nr. 4.  
SCHÜCO  siltā ūdens ieguves komplekts  

(3kW Saules kolektori, 300 litri tvertne, sūkņu stacija un piederumi) 
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    Vecāķos 150 litru elektriskais siltā ūdens boileris tika aizstāts ar SCHÜCO siltā ūdens gatavošanas sistēmu. Trīs saules 
kolektoru kopējā nominālā jauda 4.5kW, ar kuriem tiek sildīta jaunā siltā ūdens tvertne (300 litri). Atsauksmes no mājas 
īpašnieka ir ļoti pozitīvas: pietiekami daudz ir ļoti silts ūdens, kurš uzsildīts ar saules enerģiju. Tas ļauj taupīt naudas 
līdzekļus un arī nervus, jo silto ūdeni tērējot nav jādomā, ka "skaitītājs griežas". Vienai 4 cilvēku ģimenei SCHÜCO 
iekārtas (3kW kolektoru nominālā jauda, 300 litri siltā ūdens tvertne un visi citi piederumi) siltā ūdens gatavošanai 
izmaksā sākot no 2000 Euro (bez PVN) Papildus uzstādīšanas darba izmaksas ~300-500LVL. 4 cilvēku ģimenei ar 
lielāku siltā ūdens patēriņu komplekts - 6000 EUR (bez PVN) (6kW saules kolektori, 400 litru tvertne un visi 
piederumi). Skaidrs, ka SCHÜCO solārā ūdens sildīšanas iekārta izmaksā vairāk par cita veida parasto siltā ūdens 
boileri, kurš patērē strāvu, gāzi vai šķidro kurināmo, bet jāņem vērā, ka par to naudu tiek iegādātas iekārtas, kas 
ilgtermiņā izmanto enerģiju, par kuru nav jāmaksā. Papildus ēka iegūst pozitīvu - apkārtējo vidi saudzējošu tēlu. Turklāt 
trīs kolektoru siltā ūdens iekārta (6kW), samazinot siltā ūdens gatavošanai nepieciešamo, piemēram, gāzes patēriņu, 
samazina CO2 izmešus gadā par aptuveni 800 kg. 
    Ēkas vērtība pieaug. Ēkas ekspluatācijas izdevumi samazinās un tā ir priekšrocība lietotājiem - īpašniekiem vai 
īrniekiem. SCHÜCO solārā sistēma siltā ūdens gatavošanai ir ekonomiski izdevīga. Konkrēts atmaksāšanās laiks ir 
atšķirīgs dažādām ēkām, jo ir jāņem vērā nezināmos mainīgos (konkrētais siltā ūdens patēriņš, energo resursu cenas pēc 
3,5-10 gadiem), par cik iekārta paredzēta ilgtermiņa ekspluatācijai. 
 
Saules kolektora  SCHÜCO Premium Linie Kolektors - "CTE 520 CH" tehniskie dati: 
 
gabarīti (mm) - 2152 x 1252 x 93 
svars - 55 kg 
laukums - 2.69m2 (2.52 absorbētāja virsma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Cilvēkiem ar augtām prasībām attiecībā pret ūdens kvalitāti SCHÜCO piedāvā risinājumu, kur patērējamais siltais 
ūdens tiek momentāni uzsildīts patērēšanas brīdī.  Vācieši to sauc par " Frischwasserprinzip ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 5. Ēka Vecāķos 

 
 
 
 

Attēls Nr. 6. 
Baseina, siltā ūdens un apkures sistēmas atbalsts 

ar saules kolektoriem 
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    SCHÜCO saules kolektorus ir iespējams veiksmīgi izmantot arī ēkās, kurās ir liels enerģijas patēriņš siltā ūdens 
ieguvei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Fotovoltāžas kolektori strāvas ražošanai  
 
    Uzņēmuma SCHÜCO šobrīd lielākais objekts Baltijā atrodas uz salas, pašos Igaunijas ziemeļos, pie Tallinas. Tajā ir 
uzstādīti 22 fotovoltāžas strāvas kolektori ar aptuvenu kopējo jaudu 4kWp. 1 kWp fotovoltāžas kolektoru aptuvenā cena 
ir 4000 EUR (bez PVN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 7. 
Daudzdzīvokļu ēka Vācijā 

Attēls Nr. 8.  
Fotovoltāžas  paneļi uz daudzdzīvokļu ēkām  
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    Pielikums. 
Attēli ar Latvijā uzbūvētām ēkām 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformācija: 
Interneta vietne: www.schueco.lv  
Tālrunis: 67668610  
 
 
 
 
 

http://www.schueco.lv�
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