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Cienījamie lasītāji!      2013.gada 24.-26.aprīlī Rīgas pilsētas delegācijas sastāvā es kā Rīgas domes pārstāve 
ES pašvaldību apvienībā Energy Cities kopā ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru Juri 
Radzeviču un Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna (Rīcības plāns) ieviešanas 
uzraudzības padomes locekli Ineti Ielīti apmeklēšu Zviedrijas pilsētu Vekši (Vaxjo), lai 
piedalītos Energy Cities gadskārtējā kongresā un Ģenerālās Asamblejas sesijā. Energy 
Cities, kurai Rīgas pašvaldība ir pievienojusies kopš 2010.gada, ir viena no 
ietekmīgākajām struktūrām Eiropas enerģētikas politikas veidošanā un savās rindās 
apvieno ap 1000 pilsētas no 30 valstīm. Energy Cities gan pati veido un uztur iniciatīvas 
energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu un vides jomā, gan seko reglamentējošo un 
tiesību dokumentu izstrādei ES un organizē to sabiedrisko novērtējumu. Tā, piemēram, 
viena no Energy Cities aktīvi organizētajām un atbalstītajām iniciatīvām savulaik bija 
Pilsētu mēru pakts un pēc tam Pilsētu mēru pakta biroja veidošana Briselē. Šobrīd Mēra 
paktu jau parakstījušas vairāk kā 4400 pasaules pilsētas, tostarp bez Rīgas, kas to izdarīja 
jau 2008.gadā, vēl 19 Latvijas pilsētas. Galvenais ar Mēra paktu saistītais ieguvums Rīgai 
– Rīcības plāna izstrāde un ieviešana, kas galveno vērību veltī energopatēriņa 
samazināšanas jautājumiem, tostarp ēku renovācijai skolām, bērnudārziem, sociālām 
mājām un pilsētas dzīvojamam fondam, kā arī bezizmešu mobilitātei. Tas vērsts uz jūtamu 
pilsētnieku dzīves kvalitātes uzlabošanu, sakoptas un veselīgas pilsētas vides veidošanu. 
    Viens no mūsu dalības mērķiem kongresā – uzaicināt ES pilsētu mērus nākošajā gadā 
Energy Cities gadskārtējo kongresu organizēt Rīgā. Nākošais gads ir Rīgas kā Eiropas 
kultūras galvaspilsētas gads. Taču jau šobrīd Rīcības plāna izpildes gaita liecina, ka mums 
ir arī ko parādīt citiem inovatīvu energoefektivitātes risinājumu ieviešanā.  
 
Lai mums veiksmīgs darbs arī turpmāk pilsētas vides uzlabošanai un pilsētnieku 
labklājības veicināšanai! 
 
Olga Veidiņa, 
Rīgas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietniece 
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Eiropas Parlamenta deputāti Rīgu aicina dalīties ilgtspējīgas enerģētikas pieredzē 

    2013.gada 19.martā Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) pārskats par labās prakses piemēriem ilgtspējīgas enerģētikas 
politikas īstenošanā pašvaldības teritorijā tika prezentēts Briselē – starptautiskā projekta WATCH ietvaros. Rīgas 
enerģētikas aģentūras dalību minētajā pasākumā organizatoriski un finansiāli nodrošināja organizācija EUFORES 
(European Forum for Renewable Energy Sources), kurā apvienojušies atsevišķi Eiropas Parlamenta deputāti kā fiziskas 
personas, kā arī uzņēmumi - energoefektivitātes ieviešanas atbalstītāji no ES vadošajām tautsaimniecības nozarēm. 
    Ar REA prezentāciju „Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu statuss Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plāna 2010 – 2020 kontekstā” (Energy efficiency and renewable energy sources status regarding Riga city Sustainable 
Energy Action Plan) seminārā  „Energoefektivitātes politika – ieskats notiekošajā” (Energy Efficiency Policies – Reality 
Check) uzstājās REA Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs Juris Golunovs, informējot klātesošos, tostarp, 
jaunās ES Energoefektivitātes direktīvas radītāju Klodu Turmē (Claude Turmes), EUFORES viceprezidenti Fionu Hallu 
(Fiona Hall), u.c.. Apjomā ierobežotajā REA pārskatā tika uzsvērti galvenie sasniegumi pilsētas rīcības plāna īstenošanas 
pirmajos gados: energoefektivitātes uzlabojumus 100 Rīgas pašvaldības sabiedriskajās ēkās – skolās un bērnudārzos, 
siltumapgādes avotu energoefektivitātes paaugstināšanas uzlabojumu un atjaunojamo energoresursu ieviešanas piemērus, 
kuriem ir paraugu nozīme valstu pārrobežu mērogā, kā arī salīdzinoši strauji Rīgā īstenotās pirmās Rīcības plāna 
iniciatīvas elektroautomobīļu ieviešanā. 
    Minētā 19.marta Briseles semināra galvenais pasākums bija projekta WATCH (http://www.eufores.org/index.php?
id=202) ietvaros prezentētais ekspertu pētījums par ES dalībvalstu Energoefektivitātes rīcības plānu (2007, 2011, 2014) 
mērķu un ieviešanas raksturojumu ilgtermiņa stratēģijas esamība, iesaistītās juridiskās personas un lokālās enerģētikas 
aģentūras, koordinēšana un finansēšana, energo serviss, „horizontālie” pasākumi, kā arī īstenošanas monitorings, 
verificēšana un atskaitīšanās visos enerģijas izmantošanas sektoros (ēkas, industrija, transports). 

    No 2013.gada 14.marta līdz 15.martam notika starptautiskā projekta GreenITNet partneru sanāksme Amsterdamā, 
kuras darba kārtībā bija pasākuma rīkotāju Nīderlandes partneru sarūpēto labas prakses piemēru prezentācijas. 
Amsterdamas atvērtība informācijas tehnoloģiju izmantošanai energoapgādes risinājumos ēkās, auto un ūdens transportā 
kļūst saprotamāka, redzot pilsētas jaunatnes lielo interesi un tehniskās jaunrades aktivitātes Amsterdamas zinātnes 
muzejā "Nemo", kura četros stāvos ir instalētas interaktīvas ekspozīcijas dabas zinātnes nozarēs, tostarp, reāli 
atjaunojami enerģijas avoti, patērētāju ierīces, programmējami metālapstrādes darba galdi, ūdens apstrādes jonu 
apmaiņas iekārtas, cilvēku fizioloģiskās uzbūves un smadzeņu darbības modeļi, ģeoloģijai, astronomijai un daudzām 
citām apakšnozarēm veltīti mehāniski, optiski, elektriski, hidrauliski, pneimatiski darbināmi izziņas avoti. 

GreenITNet projekta partneru sanāksme Amsterdamā 



3 Nr.21  2013.gada 1.ceturksnis 

www.rea.riga.lv 

Enerģijas patēriņš un tā samazinājuma potenciāls 
Latvijas rūpniecības nozarēs  

 
 
 
Biedrība Passive House Latvija, 
Industriālās energoefektivitātes klasteris 
Anda Kursiša  Dipl. Arch, MSc Ing, MBA  
Laura Gleizde Bsc Ing 
 
 
Raksta mērķis ir analizēt energoefektivitātes pasākumus rūpniecības nozarēs (neskaitot būvniecību) Latvijā, apskatot to 
kontekstā ar Eiropas Savienības un OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) statistiku.  
    Raksts balstīts uz Latvijas statistikas datiem (Centrālais Statistikas Birojs - turpmāk CSB), publiski pieejamiem 
ārvalstu pētījumiem, un Klimata Pārmaiņu Finanšu instrumenta ((turpmāk – KPFI), MK noteikumi Nr. 521, 2010.g.) 
datiem, kuri apkopoti ar Latvijas Vides Investīciju fonda (turpmāk – LVIF) atbalstu. Autoru izvēle analizēt valsts 
atbalsta programmas, KPFI atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
ražošanas ēkās”, datus skaidrojama sekojoši: lai arī 2010. gadā plānotie pasākumi tika veikti lielākoties 2011. gadā, un 
monitoringa dati apkopoti 2013. gadā, apmēram 40 finansējumu saņēmušo uzņēmumu  izstrādātie energoauditi un 
ietaupījuma aprēķini sniedz plašu ieskatu nozarē. Tāpēc, šis pētījums tiks mērķtiecīgi turpināts, analizējot monitoringa 
datus gan 2010. gadā realizētajai, gan 2012.-2013. gadā plānotajai programmai, sekojot tām līdzi vismaz līdz 2015. 
gadam un pētot ietekmi uz sektoru kopumā.  
    Rakstā nav apskatīti uzņēmumi, kas veic energoefektivitātes pasākumus bez valsts atbalsta; ETS (Eiropas Savienības 
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma) strādājošie uzņēmumi; nav analizēta tirgus ietekme, enerģijas cenu pieauguma 
dinamika, energoefektivitāti attīstošie un bremzējošie faktori, finansējuma pieejamība, līmeņatzīmes, CO2 ietaupījums,  
u.c. faktori, kuri pieminēti citos pētījumos un ziņojumos. 
 
 
 
 
    Valsts atbalsta programmā (KPFI) kopumā 2010. gadā bija apstiprināti 49 projekti, noslēgti līgumi par 41 projekta 
īstenošanu. Šajā pētījumā tika analizēti 39 uzņēmumu iesniegtie energoefektivitātes projekti, pavisam kopā 57 ēkās 
(uzņēmumi varēja iesniegt pasākumu plānus vairākām ēkām).  Ar dažādu uzņēmumu skaitu ir pārstāvētas visas apstrādes 
rūpniecības nozares, taču lielāko enerģijas patēriņu uzrāda pārtikas un dzērienu ražotāji (4 uzņēmumi). Savukārt, pēc 
uzņēmumu skaita visvairāk ir metāla (6) un kokapstrādes (5) nozaru uzņēmumu.  
Latvijā, enerģijas patēriņa struktūrā vadošās, ir 4 rūpniecības nozares (dilstošā secībā): 
  - koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana; 
  - nemetālisko minerālu materiālu ražošana; 
  - pārtikas un dzērienu ražošana; 
  - metālu ražošana.  
KPFI projektos, pēc uzņēmumu  enerģijas patēriņa īpatsvara, vērojama nedaudz atšķirīga tendence:  
  - pārtikas un dzērienu ražošana  - ar lielu pārsvaru; 
  - ķīmisko vielu un produktu ražošana; 
  - gatavo metālizstrādājumu ražošana; 
  - iekārtu remonts un uzglabāšanas funkcijas.   
     
    Jāatzīmē, ka valsts atbalstu saņēmušie uzņēmumi  veido nepilnīgu ilustrāciju, jo to kopējais enerģijas patēriņš pirms 
pasākumu veikšanas sastāda 1.6 % no rūpniecības nozares kopējā patēriņa.  No atbalsta saņemšanas bija izslēgti 33 ETS 
(Emisijas kvotu tirdzniecības) sistēmā esošie uzņēmumi, lielākie enerģijas patērētāji, un attiecīgi emisiju veidotāji, kuri 
veido aptuveni 40% enerģijas patēriņa. Latvijas ETS dalībnieki ir operatori, kuri saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 
prasībām ir saņēmuši siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas. Šo uzņēmumu struktūrā vadošie pēc skaita ir:  
  - nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana; 
  - pārtikas produktu ražošana; 
  - koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana; 
  - ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana. 

Enerģijas patēriņa struktūra Latvijā un KPFI atbalstu 
saņēmušo uzņēmumu sadalījums nozarēs 
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    Eiropas Savienībā (European Parliament: Overview of Energy Efficiency measures of European Industry, 2010), ETS 
sistēmā strādājošie uzņēmumi veido ~50% no rūpniecības enerģijas patēriņa, taču ETS kvotu tirdzniecības ietekme uz 
energoefektivitāti ir maz pētīta. Līdz ar to, šī pētījuma robežas ir noteiktas ar valsts atbalstu saņēmušo uzņēmumu, un to 
iecerēto pasākumu (projekts uz 2010. gadu, realizācijas 2011.-2012.g.) analīzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Apskatot KPFI atbalstīto uzņēmumu enerģijas avotus, energoapgādes kopējo sadalījumu rūpniecībai veido visi Latvijā 
pieejamie energoresursu veidi: centralizētā siltumapgāde un elektroenerģija, kā arī lokālās katlu mājas, kas izmanto 
dabasgāzi un sašķidrināto gāzi, biomasu (koksni), dīzeļdegvielu, mazutu un akmeņogles. Energoresursu ietaupījums pēc 
to veidiem atbilst uzņēmumu energoapgādes struktūrai. Ja izplatītākie apgādes energoresursi ir: centrālapkure, 
dabasgāze, koksne (biomasa) un elektroenerģija, tad pēc ietaupījuma nozīmīgākas pozīcijas ieņem: centrālapkure, 
dabasgāze, elektroenerģija, koksne (biomasa). Kopumā, 27 % no prognozētā ietaupījuma veido elektroenerģijas 
samazinājums, pārējo sastāda siltumenerģija. Enerģijas ietaupījumu nozarēs apskatām kontekstā ar kopējo uzņēmumu 
patēriņu, kur nozīmīgākais patēriņš ir Pārtikas un dzērienu nozarē, nākamā seko Ķīmisko un farmaceitisko produktu 
ražošana. 

Apzīmējumi 

  
 

                                

  

Enerģijas patēriņa sadalījums Latvijā rūpniecības 
nozarēs (CSB) 

Enerģijas patēriņa sadalījums KPFI                                                
atbalstu saņēmušiem uzņēmumiem Apzīmējumi 

Attēls Nr. 1. 
Enerģijas patēriņa struktūra Latvijā rūpniecības nozarēs, CSB un KPFI, 2010.gads.  Aprēķināts pēc kopējā 

elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņa, MWh 

Uzņēmumu aprēķinātais enerģijas ietaupījums pēc enerģijas veidiem un nozarēm 
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Salīdzinājums ar ES un OECD statistiku 
 

    Apskatot ietaupījumu nozīmīgākajās nozarēs,  ES līmeņatzīmes nevar piemērot nozaru datu trūkuma dēļ, taču varam 
salīdzināt ES un OECD valstu aplēses enerģijas izmaksu īpatsvaram uzņēmumos, un ietaupījuma prognozei nozarei 
kopumā, vai vidēji uzņēmumā.  
    Tā kā par kokapstrādes nozari, kas pēc lielā patēriņa ir specifiska Latvijai, Eiropas un OECD pētījumā nebija apkopotu 
datu, tad šī nozare tabulā nav iekļauta. 

                                
                      

  

Apzīmējumi Energoresursu ietaupījuma sadalījums KPFI 
Energoresursu īpatsvars KPFI uzņēmumos 

pēc patēriņa MWh 

Attēls Nr. 2. 
Energoresursu īpatsvara un ietaupījuma sadalījums KPFI projektos, 2010 

Attēls Nr. 3. 
Ietaupījuma sadalījums KPFI projektos pēc darbības nozarēm 

Salīdzinājums ar ES un OECD statistiku, ražošanas ēku vecuma faktors 
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6 Nr.21  2013.gada 1.ceturksnis 

www.rea.riga.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kopumā, apskatītajos uzņēmumos ir mazāks enerģijas izmaksu īpatsvars (tas joprojām skaidrojams ar salīdzinoši 
zemajām enerģijas resursu cenām Latvijā); taču potenciālais enerģijas ietaupījums būtiski pārsniedz ES un OECD nozaru 
vidējo. Rezultātā, energoefektivitātes pasākumu ietekme uz uzņēmuma finansu rādītājiem ir svarīgs faktors. 
 

Ražošanas ēku vecuma faktors un rūpniecības restrukturizācijas ietekme 
 
    Latvijā, pēc KPFI projektu enerģijas ietaupījuma aplēsēm, ietaupījums var sasniegt līdz pat 79%, vidēji uzrādot 
ietaupījumu 43% nemetālisko minerālu ražošanā, un 48% tekstila un apģērbu ražošanā.  
    Līdztekus vispārīgām zināšanām par to, ka ēku siltināšanā var sasniegt apmēram 50% siltumenerģijas ietaupījuma, 
iepazīstinām ar OECD skaidrojumu par rūpniecisko ēku dzīves cikla ietekmi uz enerģijas ietaupījuma prognozi. 
Pētījumā (United Nations Industrial Development Organization. Global Industrial Energy Efficiency Benchmarking, 
2010) secināts, ka vecākas rūpnīcas ir mazākas pēc apjoma, ar zemāku energoefektivitāti, un zemākas efektivitātes 
tehnoloģijām. Savukārt, uzņēmumu apgrozījums bieži vien ir nepietiekams, lai pārceltu ražošanu uz tehnoloģiski 
mūsdienīgu ēku, kas īpaši raksturīgi Krievijai, un bijušajām PSRS valstīm. Šis aspekts liek turpināt ražošanu neefektīvās 
ēkās. Turpat gan tiek atzīmēts, ka lielākā enerģijas patēriņa izaugsme attīstības valstīs ir sagaidāma no jauniem, 
efektīviem uzņēmumiem.  
    Saskaņā ar Eiropas Savienībā apkopotiem datiem (European Parliament: Overview of Energy Efficiency measures of 
European Industry, 2010), apmēram 30% no kopējā energointensitātes samazinājuma veido strukturālas izmaiņas 
rūpniecības sektoros, tehnoloģiju inovācijas vai  energoietilpīgu ražotņu pārcelšana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabula Nr. 1. 
Rūpniecības nozaru datu salīdzinājumi. Avoti  (1- United Nations Industrial Development Organization. 

Global Industrial Energy Efficiency Benchmarking, 2010; 2 - European Parliament: Overview of 
Energy Efficiency measures of European Industry, 2010; 3- LVIF, KPFI) 

Nozare 
Datu  
avots 

Enerģijas izmaksu 
īpatsvars (%)  
uzņēmumā 

Potenciālais enerģijas  
ietaupījums (%) 

Metālu ražošana 
OECD1 10-30 10 

ES2 n/d 6-7 
KPFI3 1-4 3-45 

Pārtikas produktu un dzērienu 
ražošana 

OECD 1-10 25 
ES 10 11-13 

KPFI 2-7 3-37 

Ķīmisko un farmācijas produktu 
ražošana 

OECD 50-85 9-25 
ES n/d 17 

KPFI 1-5 1-13 

Nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošana 

OECD 25-50 20-35 
ES n/d n/d 

KPFI 1-4 6-79 

Tekstila un apģērbu ražošana 
OECD 5-25 10 

ES n/d n/d 
KPFI 1-7 33-63 

 

 
 
 
 

Attēls Nr. 4. 
KPFI atbalstīto ēku sadalījums pēc to celšanas 

gada. Avots: LVIF, KPFI 
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    KPFI programmā, gan pēc ietaupījuma struktūras (galvenokārt siltumenerģija), gan pēc  investīcijām, 47% veido 
ieguldījumi ēkās un to  norobežojošās konstrukcijās.  Uzņēmumi, kas pirms ekonomiskās krīzes plānoja pārcelt ražošanu 
mūsdienīgās ēkās, tomēr lēma uzlabot esošo ēku un ražošanas energoefektivitāti.  
    Turklāt ēkas, kuras būvētas līdz 2000.gadam, neatbilst Latvijas siltumtehnikas normatīviem, ēkās ir lieli apkures un 
ventilācijas siltumenerģijas zudumi, kas ir sevišķi būtiski ražotnēs ar lielu gaisa apmaiņas intensitāti. Spriežot pēc KPFI 
projektu struktūras, tendence renovēt esošās ēkas un uzlabot tehnoloģijas saglabāsies, taču nākotnē pie pozitīvas 
ekonomikas izaugsmes sagaidāma jaunu ražotņu attīstība, kas uzlabos Latvijas energointensitātes bilanci. 
 

KPFI enerģijas ietaupījuma analīze: īpatsvars un pasākumi 
 

    Pirmkārt, jāatzīmē, ka, lai analizētu ietaupījuma statistiku, nepieciešams lielāks uzņēmumu skaits, jo vairākas nozares, 
kas pārstāvētas ar nelielu uzņēmumu skaitu (1-3), neveido tendenci, bet sniedz tikai nozares piemērus.  
    Energoefektivitātes pasākumos pēc ietaupījuma MWh dominē pasākumi ēkas  norobežojošajām konstrukcijām – 
siltināšana, logu, durvju un vārtu nomaiņa. Nākamie pēc nozīmīguma ir pasākumi ražošanas energoefektivitātei, un 
pasākumi apkures sistēmas rekonstrukcijai. Jāpiezīmē, ka pat pēc energoaudita metodikas, apkures efektivitātes 
pasākumi aprēķinā reti ir precīzi nodalāmi no ietaupījuma, kas rodas, uzlabojot konstrukcijas. Tikai daži uzņēmumi nav 
izmantojuši iespēju siltināt ēku un veikt logu un durvju nomaiņu, taču tieši šie uzņēmumi sasnieguši vislielāko 
ietaupījumu ar pasākumiem ražošanas iekārtu energoefektivitātē un siltuma atgūšanā. Pēc skaita visbiežāk paredzētie 
pasākumi ir: siltināšana, logu, durvju nomaiņa, kombinācijā ar apkures un/vai apgaismojuma rekonstrukciju. Pasākumi 
ražošanā ir ievērojami mazākā skaitā, taču investīciju sadaļā ieņem līdzvērtīgu vietu pret ēku rekonstrukciju vai 
renovācijas pasākumiem, ieskaitot gan norobežojošās konstrukcijas, gan inženiertīklus. Siltināšanas popularitāte 
skaidrojama ar ēku  garo dzīves ciklu, un neatbilstību pašreizējiem Latvijas siltumnoturības normatīviem, kas rada lielus 
siltuma zudumus. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 5. 
Ietaupījuma sadalījums pēc pasākumu 

veidiem, MWh 

 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 6. 
Investīciju sadalījums, Ls 
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    Raksta autori analizēja, vai energoefektivitātes pasākumu skaitam uzņēmumā ir korelācija ar ietaupījuma īpatsvaru 
(%) kopējā patēriņā, un megavatstundās. Saliekot energoefektivitātes pasākumus pēc to veidiem pretī ietaupījuma 
grafikam, nav konstatējama savstarpējā saistība, t.i. – lielus enerģijas ietaupījumus īpatsvarā var prognozēt, tikai siltinot 
ēku, savukārt vislielāko ekonomiju megavatstundās var sasniegt ar atsevišķiem pasākumiem ražošanas iekārtās un 
siltuma atgūšanā. Raksturīgi, ka siltināšana var sasniegt lielu ietaupījumu, līdz pat 79%, ēkās, kur nav būtiska ražošanas 
enerģijas patēriņa. Savukārt, ja patēriņš ražošanā ir vairākas reizes lielāks par ēkas siltuma zudumu radīto enerģijas 
patēriņu, ir iespējams sasniegt daudz lielāku kvantitatīvu ietaupījumu megavatstundās (MWh).  Energoefektivitātes 
pasākumu struktūru pret prognozētajiem rezultātiem sk. 7. attēlā. EP dokumentā (European Parliament: Overview of 
Energy Efficiency measures of European Industry, 2010) par ietaupījumu īpatsvaru teikts: „Enerģijas ietaupījums 
rūpniecībā, vispārīgos vilcienos, ir līdzvērtīgi sadalīts starp trim kategorijām: elektrības patēriņš kā procesu īpatnējais 
enerģijas patēriņš, telpu apsildīšana, un vispārējais patēriņš (crosscutting) tehnoloģijām, kas ietver apgaismojumu, 
elektromotorus, sūkņus, ventilāciju, aukstuma apgādi un saspiestā gaisa sistēmas.” Turpat, 15. lpp., atzīmēts, ka 
elektrības ietaupījums vispārējās tehnoloģijās veido vislielāko ietaupījumu, enerģijas ietaupījumam no procesiem ir 
vidēji liels potenciāls, savukārt vismazākais potenciāls ir apkures patēriņā. Pievēršot uzmanību sadaļai ar vislielāko 
potenciālu, EP 16. lpp. norāda, ka „Vidēji visos sektoros un visās ES dalībvalstīs vispārējais elektrības patēriņš ir 
apmēram 70% no kopējā rūpniecības elektrības patēriņa [ISI, 2009]. Tas uzskatāmi parāda lielo nozīmi šo septiņu 
vispārējo tehnoloģiju grupu uzlabošanā.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 7. 
Ietaupījums %, un MWh pa 
nozaru uzņēmumu ražošanas 
ēkām, ar  NACE 2 kodiem 
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    Aplūkojot pasākumu īpatsvaru, un salīdzinot ar ES pētījumā teikto, jāsecina, ka KPFI konkursa statistika neataino ES 
minētos rādītājus. Pasākumos dominē siltuma enerģijas ietaupījums ēku apkurei, nākamais nozīmīgais rādītājs ir 
enerģijas ietaupījumi ražošanas procesos. Autoru skaidrojums ir nepietiekamas auditoru zināšanas vispārējām 
tehnoloģijām, it īpaši ventilācijas, aukstuma un elektriskajām sistēmām. Siltuma zudumu metodi auditori pārzina pēc 
pieredzes dzīvojamo ēku sektorā; ražošanas procesus un ietaupījumu iespējas bieži rekomendē uzņēmumu tehnologi, 
taču pārējo procesu ietaupījumu aprēķina, un savstarpējās mijiedarbības noteikšanai ir nepieciešamas specifiskas 
zināšanas vairākās nozarēs, kas ir ārpus viena speciālista kompetences. 
 
 
 

Nemetālisko minerālu produkcija 
 
    KPFI projekta ietvaros 2011.gadā uzņēmumā, kas ražo nemetālisko minerālu produkciju, tika veikta neizmantotā stāva 
demontāža; ārsienu un jumta siltināšana; logu, durvju un vārtu nomaiņa, logu platības samazināšana; rekuperācijas 
ventilācijas izbūve un karstā ūdens sistēmas pāreja no elektrības apkures uz gāzi. KPFI auditā aprēķinātais 
siltumenerģijas ietaupījums bija ~40% Reālie siltumenerģijas ietaupījumi pēc pirmā apkures perioda monitoringa 
(pētījuma autoru) datiem sasniedz gandrīz 60% (attēls Nr.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metālapstrāde 
 

    KPFI projekta ietvaros 2011.gadā metālapstrādes uzņēmumā tika veikta ārsienu un jumta siltināšana; logu, durvju un 
vārtu nomaiņa, logu platības samazināšana; ventilācijas sistēmas rekonstrukcija ar gaisa refiltrāciju un elektrisko tīklu 
sistēmas uzlabojumi. KPFI auditā aprēķinātais siltumenerģijas ietaupījums bija ~40%.  Reālie siltumenerģijas 
ietaupījumi pēc pirmā apkures perioda monitoringa (pētījuma autoru)  datiem ir divreiz lielāki un sasniedz gandrīz 90%  
(attēls Nr.9). 
 
 
 

 
 
 

Attēls Nr. 8. 
Siltumenerģijas patēriņa 

izmaiņas nemetālisko minerālu 
produkcijas uzņēmumā 

Piemēri 

 
 
 

Attēls Nr. 9. 
Siltumenerģijas patēriņa 
izmaiņas metālapstrādes 

uzņēmumā 
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    KPFI programmā apskatītie uzņēmumi pirms pasākumu veikšanas veido 1.6% no kopējā rūpniecības patēriņa, un 
aprēķinātais ietaupījums plānots 0.24%. Lielāks ietaupījuma īpatsvars (0.37%) plānots elektroenerģijai, tas savukārt 
sniedz arī citas pozitīvas prognozes: lielāku CO2 emisiju samazinājumu un īsākus atmaksas periodus elektroenerģijas 
tarifu dēļ. 
 

Secinājumi 
 

    Daudz vairāk analīzes nepieciešams inženiertehnisko risinājumu un atmaksas periodu analīzei ražošanas sektoros. Tas 
nav vienkārši īstenojams datu konfidencialitātes dēļ; gan arī tāpēc, ka prasa precīzu informāciju gan par 
energoefektivitātes tehnoloģijām, gan enerģijas ietaupījumu un tarifiem. Latvijā daudz lielāka uzmanība līdz šim 
pievērsta siltumenerģijas auditiem un ekonomijai, nākotnē būtu padziļināti jāpēta metodes elektroenerģijas 
ietaupījumiem, kas ražotājiem ir ļoti būtiski.  
    Energoefektivitātei rūpniecībā jāvelta daudz vairāk pētījumu tieši inženiertehnisko risinājumu un pasākumu 
atmaksāšanās periodu ziņā. Nepieciešama detalizētāka statistika nozarēs. Valsts atbalstu nesaņēmušo un ETS uzņēmumu 
aptaujas sniegtu vairāk informācijas par energoefektivitātes iespējām. Tā kā KPFI atbalstu saņēmušie uzņēmumi pirmā 
ekspluatācijas gada monitoringa datus iesniedz līdz 2013. gada 31. janvārim, faktisko ietaupījumu analīze jāveic cita 
pētījuma ietvaros. 
 
 
 

  Ietaupījuma un investīciju ietekmes aprēķins uz rūpniecības nozaru un Latvijas 
siltuma un elektroenerģijas patēriņu 

  
Kopējais ietaupījums 

Ietaupījums 
MWh 

Vidējais tarifs (bez 
PVN) 2011.g, Ls/

kWh 

Izmaksu 
ietaupījums, 

Ls 

Elektroenerģija, 27% no KPFI kopējā 6 184 0.073 451 420 

Siltumenerģija, 73% no KPFI kopējā 16 585 0.035 580 490 

Kopējais KPFI ietaupījums, 100% 22 769   1 031 910 

Investīcijas kopā, Ls 10 675 025 

Kopējais atmaksas periods bez valsts atbalsta, gadi 10.3 

Atmaksas periods ar valsts atbalstu (vidēji >50%), gadi 4.3 

  Patēriņš rūpniecībā LR 2011 Ietaupījums KPFI % no LR 

Elektroenerģija, MWh 1 674 720 6 184 0.37% 

Siltumenerģija, MWh 7 943 290 16 585 0.21% 

Kopā 9 618 010 22 769 0.24% 

Tabula Nr. 2. 
Ietaupījuma un investīciju aprēķins 
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Helsinki - mācību stunda? 
 
 
 
LZA akadēmiķis prof. Pēteris Šipkovs 
Dr. sc. ing. Āris Žīgurs 
MoEC Aivars Cers  
 
 
 
    Helsinki ir viena no Skandināvijas galvaspilsētām, kuru pēc lieluma var salīdzināt ar Rīgu. Nedaudz par pašiem 
Helsinkiem: pilsēta dibināta 1550.gadā, kopš 1812.gada –Somijas galvaspilsēta. Tajā ir 588 549 iedzīvotāji, kopā ar 
aglomerāciju – 1 257 000 [6]. Gada vidējā temperatūra +7,6 °C, jūlija vidējā temperatūra +17,6 °C (absolūtais 
maksimums +31,6 °C); gada aukstākais mēnesis februāris, tā vidējā temperatūra –7,9 °C (absolūtais minimums -34,3     
°C). Pašvaldībai pieder sabiedriskās un dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 7 398 000 m². To vidējais siltuma īpatnējais 
patēriņš gadā (a) ir 147 kWha/m² vai, kā Somijā biežāk pieņemts rēķināt, 41 kWha/m³, kā arī īpatnējais elektroenerģijas 
patēriņš 64 kWha/m² vai 18 kWha/m³[6]. Uzskatāmi patēriņa dinamika atspoguļota attēlā Nr.1. Siltumapgādes 
pārtraukuma ilgums vidēji ir divas stundas gadā, un piegādes drošums sasniedz 99,98 %. 
 
 
 
      
   
     
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kopš 1974.gada pilsētā darbojas Enerģijas ekonomijas padome, kuru pārvēl ik pēc diviem gadiem. Padomē darbojas 
13 locekļi, kas pārstāv dažādus pilsētas departamentus, gada laikā notiek 6 – 8 padomes sēdes. Šīs padomes mērķis ir 
uzsākt, koordinēt, novērot un attīstīt enerģijas taupības pasākumus [6]. Pilsētā siltumapgādi nodrošina lielas jaudas 
koģenerācijas un triģenerācijas stacijas. 
    Pilsētas iedzīvotāju vajadzībām ik gadu piegādā ap 8 000 GWh centralizētas siltuma enerģijas. Lai gan klimats ir īsti 
ziemeļniecisks, Helsinki ir pilsēta arī ar strauji augošu centralizētu aukstumapgādi, un tā ir saņēmusi pasaules atzinību 
par centralizētās siltuma un aukstuma piegādes augsto efektivitāti. Bieži vien ikdienā neienāk prātā, ka koģenerācija ļauj 
pilsētai un katram tās iedzīvotājam taupīt resursus un līdz ar to saņemt lētāku siltumu un elektroenerģiju. 
    Siltuma patēriņš ir lielāks par elektroenerģijas patēriņu. Ja salīdzina ar elektroenerģijas ražošanu kondensācijas 
režīmā, tad redzams, ka koģenerācija  un triģenerācija pilsētas centralizētajā siltumapgādē ļauj ietaupīt kurināmo, ar ko 
pietiktu, lai katru gadu apgādātu vismaz 500 000 atsevišķu ēku. Uzskatāmi dotie ieguvumi atspoguļoti attēlā Nr.2. 

Attēls Nr. 1. 
Helsinku pašvaldības īpašumā esošo ēku energopatēriņš [6] 
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    Somijā kopumā 2012. gadā centralizēti realizētas 33,6 TWh siltuma par 2 250 milj. eiro (ieskaitot nodokļus). Vidējā 
siltuma cena ar nodokļiem Somijā bija 6,7 eiro centi/kWh. Centralizētais siltums piegādāts 2,7 milj. valsts iedzīvotāju, 
kas veido 47% no kopējā siltuma enerģijas piegādes tirgus [5]. Papildus siltumam pārdotas arī 124 GWh centralizēti 
saražota aukstuma. 3. attēlā parādīts Somijas centralizētās siltumapgādes pieaugums pēdējo 40 gadu laikā; te redzamā 
dinamika ir krasā pretstatā procesiem, kas ir notikuši pie mums Latvijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pēdējo četru sezonu siltuma patēriņa apjoms pa mēnešiem parādīts attēlā Nr.4. 

Attēls Nr. 2. 
Kurināmā ekonomija, kas iegūta Helsinkos, izmantojot koģenerāciju [2] 

Attēls Nr. 3. 
Somijas centralizētās siltumapgādes dinamika [5] 
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    No Somijai nepieciešamajām 36,6 TWh siltuma 69% saražo koģenerācijas procesā, vienlaikus saražojot 13,5 TWh 
elektroenerģijas. Siltumapgādes nodrošināšanai Somijā 2012.gadā izmantota degviela 58,0 TWh apjomā [5]. 
Siltumapgādē gadu gaitā notikušas vairākas radikālas izmantotās degvielas nomaiņas. Pēdējo 36 gadu laikā izmantoto 
degvielu kompozīcijas izmaiņas atspoguļotas 5. attēlā: tajā redzams, ka sākotnējo naftas un ogļu dominanci nomainījusi 
dabas gāze un kūdra, ko savukārt pēdējā laikā sāk aizvietot atjaunīgie energoresursi. Laika posmā no 2000. līdz 2012. 
gadam valsts siltumapgādes apgrozījums (ieskaitot PVN)  pieaudzis no 0,8 līdz 2,2 miljardiem eiro [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Somijā centralizētās siltumapgādes pasūtītāji un gala klienti ir ēku kooperatīvi vai ēku īpašnieki. Siltuma izmaksas 
starp īrniekiem parasti tiek sadalītas atbilstoši to dzīvokļu kvadratūrai. Visbiežāk Somijā centralizētās apgādes siltuma 
cenu veido trīs komponentes: 
• vienreizēja pieslēguma maksa; 
• jaudas maksa; 
• patērētās enerģijas maksa. 

Attēls Nr. 4. 
Somijas siltuma ražošana pa mēnešiem laikposmā no 2009. – 2012.gadam [5] 

Attēls Nr. 5. 
Somijas centralizētās siltumapgādes kurināmā patēriņa struktūras izmaiņas 

laikposmā no 1976.– 2012.gadam [5]. 
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    Pasūtītājs apmaksā pieslēguma maksu, pievienojoties centralizētās siltumapgādes sistēmai. Šī maksa ir atkarīga no 
pieslēdzamā objekta lieluma un atrašanās vietas. Samaksu par siltuma izmantošanu veido jaudas un patēriņa maksas. 
Jaudas maksa ir saistīta ar nolīgto jaudu vai ūdens plūsmu. Šīs maksas lielums ir atkarīgs no izmantotajām degvielām un 
izmaksām siltuma piegādei. Enerģijas izmaksu veido izmantoto degvielu izmaksas un iepirktās siltumenerģijas mainīgās 
izmaksas. Siltumapgādes regulēšanas pārraudzības pasākumi Somijā pārsvarā izriet no konkurences likumdošanas un 
daļēji no Elektroenerģijas tirgus likuma. Patērētāju tiesības aizsargā Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Somijas 
Konkurences padome definē centralizētās siltumapgādes piegādātāju kā monopolu, kam ir dominējoša pozīcija attiecībā 
pret pakalpojuma saņēmēju[5]. Pakalpojuma cenu ietekmē nodokļu likumdošana un emisiju tirdzniecība. 
    Kopš 1986.gada apkurei sāk piemērot PVN un vēlāk – arī akcīzes nodokli, ko pakāpeniski paaugstina, līdz tas 
sasniedz kopsummā 28,6% no kopējā rēķina par siltumu. Cenu un nodokļu izmaiņu dinamika reālās cenās atspoguļota 
attēlā Nr.6. Par atskaites punktu izmantots 1981.gada 1.janvāris, kad dzīves dārdzības indekss pielīdzināts 100 % 
punktiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Interesanta aina parādās, aplūkojot kurināmā cenu izmaiņas dinamiku (%) laikā no 2004.gada. Arī Somija tāpat kā 
Latvija saskārās ar krasu fosilo degvielu sadārdzinājumu pēdējos gados, kas pavēra ceļu atjaunīgo energoresursu plašākai 
izmantošanai. Vērā ņemams fakts: sadārdzinoties vairākiem importētajiem kurināmajiem par 100 – 250%, siltuma cena 
izmainījās tikai par 75% un izmaiņām nebija impulsīvs raksturs, kāds tas bijis Latvijā pēdējos gados. Somijas kurināmā 
cenu izmaiņas procentos atspoguļotas attēlā Nr.7. 

Attēls Nr. 6. 
Apkures un nodokļu izmaiņu dinamika Somijas siltumapgādē no 1981.– 2012.gadam [5]  

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 7. 
Kurināmā un siltuma cenu 

dinamika Somijas siltumapgādē 
(%) 2004. – 2013.gadam [5] 
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    Valsts politika enerģētikas jomā redzama akcīzes nodokļu likmju diferenciācijā dažādiem kurināmā veidiem pa 
gadiem (sk. Attēlā Nr.8). Attēlā skaidri redzams atbalsts plašākai koģenerācijas ieviešanai, – tas ir nepārprotams signāls, 
ka atsevišķa siltuma ražošana lokālās katlumājās nav valsts politikas sastāvdaļa. No 2015.gada, iespējams, ieviesīs arī t. 
s. Windfall nodokli – 5 eiro/MWh – lētajai elektroenerģijai, ko lielos daudzumos ražo esošās AES un HES un kas 
samazina atjaunīgo energoresursu konkurētspēju atvērtā tirgū. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pilsētā siltuma, aukstuma un elektroenerģijas apgādi nodrošina uzņēmums Helsingin Energia, viena no lielākajām 
valsts energokompānijām. Jau vairāk nekā 90% ēku Helsinkos ir pievienoti centralizētajai siltumapgādei, 400 000 
klientu pilsētā no šīs kompānijas pērk arī elektroenerģiju [2].  
    Helsinki ir trešā lielākā centralizētās aukstumapgādes pilsēta Eiropā. Neņemot vērā nozares komplicētību, uzņēmums 
2011.gadā pārdeva enerģiju par 872 milj. eiro un spēja nopelnīt 287 milj. eiro. Kompānija gada laikā saražoja 6,4 TWh 
siltuma. Atzīmējams, ka gada laikā par 30% pieauga centralizētās aukstumapgādes klientu skaits un pieslēgtā aukstuma 
jauda sasniedza 120 MW [2]. Viss minētais ļāva samazināt izmešus un uzlabot gaisa kvalitāti pilsētā. CO2 emisija 
Helsinkos samazinājās par 11%, un tas ir ap 3,3 milj. t. Šīs pārmaiņas veicināja kurināmā patēriņa samazinājums 
spēkstacijās, jo bija siltāka ziema un elektroenerģiju vairāk izdevās saražot hidrostacijās. Pilsētas iedzīvotājiem pārdotās 
elektroenerģijas emisijas faktors bija 128 g CO2/kWh, un 82% no visas pārdotās elektroenerģijas bija oglekļa brīva 
elektrība, bet pārdotajam siltumam emisija bija 98 g CO2/kWh [2]. Helsingin Energia (HE) pēc Eiropas Savienības (ES) 
un somu auditorfirmas EPSI veiktās aptaujas ir visapmierinātākie pasūtītāji visā industrijā. 
    Tas viss kļuva iespējams, plaši ieviešot enerģijas ražošanu koģenerācijas un triģenerācijas režīmos. Šīs tehnoloģijas 
ļauj ražot vienlaikus elektroenerģiju, siltumu un aukstumu, ļoti efektīvi izmantojot degvielu. Katrs, kas dzīvo vai 
apmeklē Helsinkus, augstu novērtē pilsētas tīro gaisu, jo tās centrā neatrodas gandrīz neviena, pat ne maza katlumāja. 
Siltumapgādi nodrošina augsti efektīvi TEC, kas aprīkoti ar vismodernākajām dūmgāzu attīrīšanas iekārtām. Patlaban 
93% Helsinku siltumapgādes ir nodrošināti centralizēti. Helsinki izmanto 25% no valsts centralizētās siltumapgādes. Tas 
parāda, ka aplūkotais enerģijas iegūšanas veids ir plaši ieviests valsts mērogā. Taču nekas nenotika uz burvju mājienu, jo 
vēl pagājušā gadsimta otrajā pusē pilsēta bija ietinusies dūmu vālos no daudzajām ogļu katlumājām. Kontrastu var redzēt 
attēlā Nr.9, kur attēlots pats Helsinku centrs – pilsētas kvartāli pie centrālās Helsinku stacijas. 

Attēls Nr. 8. 
Akcīzes likmju piemērošana kurināmo veidiem Somijā [5] 
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    Mēs esam dzirdējuši par Eiropas energoefektivitātes programmu 20/20/20, kas nozīmē laika posmā līdz 2020.gadam 
par 20% samazināt siltumnīcefektu radošu gāzu emisiju, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, palielināt atjaunīgo 
energoresursu patēriņu līdz 20% un par 20% paaugstināt enerģijas izmantošanas efektivitāti. Šo apņemšanos nostiprina 
arī ES pilsētu mēru pakts, kas uzdod censties vismaz 20% no pilsētā izmantotās enerģijas iegūt no atjaunīgajiem 
energoresursiem. Helsinki ir apņēmīgi šo apņemšanos īstenot. Patlaban ir sasniegts jau 8% atjaunīgo energoresursu 
īpatsvars pilsētas siltumapgādē. Lai īstenotu nospraustos mērķus, energokompānija īsteno savu centralizētās 
siltumapgādes  tehnisko programmu 90/90/90: 
• siltumapgāde aptver vismaz 90 % pilsētas energoapgādes; 
• koģenerācijas procesā tiek saražots vismaz 90 % nepieciešamā siltuma; 
• kopējā efektivitāte ir vismaz 90 %  [2]. 
 
No 2016.gada Helsinki nevarēs izpildīt jauno ES SO2, NOx un cieto daļiņu direktīvu, tāpēc Vuosāri projekts ir daļa no 
plāna. 
    Helsingin Energia (HE) kopā ar Gasum, Metsaliito pēta biogāzes iegūšanas un torifikācijas kompleksu projektu, kurā 
no 300 MW šķeldas ekvivalenta plānots iegūt 200 MW biogāzes, atlikumus granulēt un pārdot kā bioogles. Lēmumam 
par investīciju jābūt 2015. gadā [2]. 
    Vairāki sistēmas uzlabojumi palīdz Helsinkos paaugstināt siltumapgādes sistēmas efektivitāti. Pakāpeniski tiek 
pazemināta siltumnesēja piegādes temperatūra siltumtīklos, jo visi uzstādītie siltuma mezgli ir moderni un aprīkoti ar 
automātisku temperatūras korekciju, ņemot vērā patērētāja vajadzības. Tiek samazināts stundu skaits, kad siltumtīklos 
temperatūra pārsniedz 100°C, kas ļauj paaugstināt siltumu ģenerējošo iekārtu efektivitāti un palielināt siltuma sūkņu 
darbības stundu skaitu. Pēc sniegtās informācijas 2012./2013. apkures sezonā turpgaitas temperatūra HE siltumtīklos nav 
celta augstāk par 110 °C.  
    Strauji augoša nozare Helsinkos ir centralizētā aukstumapgāde. Attēlā Nr.10 atspoguļota centralizētās aukstumapgādes 
aptvertā zona un attīstības dinamika Helsinkos. 

Attēls Nr. 9. 
Helsinki pirms centralizētās siltumapgādes ieviešanas un šodien [2] 

 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 10. 
Centralizētās aukstumapgādes dinamika 

Helsinkos [2] 

                                               REA vēstnesis 



17 Nr.21  2013.gada 1.ceturksnis 

www.rea.riga.lv 

    Aukstums pilsētas vajadzībām tiek ražots no trim vienādas nozīmes enerģijas avotiem: absorbcijas siltuma sūkņiem, 
izmantojot vasarā neizmantoto siltuma daudzumu; kompresijas siltumsūkņiem, izmantojot attīrītus notekūdeņus pirms to 
izvadīšanas jūrā, un brīvās dzesēšanas, izmantojot dziļjūras auksto ūdeni. Centralizētā aukstumapgāde strauji iekaro 
Helsinkus un aizvieto lokālos dzesētājus, samazinot ekoloģisko slodzi videi un radot komfortablākus dzīves apstākļus. 
Centralizētā aukstumapgāde lietotājiem ļauj: 
• nodrošināti saņemt drošu aukstuma apgādi; 
• neveltīt aukstuma jautājumiem savu laiku – to var racionāli izmantot citām vajadzībām; 
• neinvestēt dārgās saldēšanas iekārtās; 
• izslēgt no rūpju loka iekārtu iegādes, apkopes un remontu organizācijas un elektroenerģijas iegādes izmaksas; 
• ievērojami samazināt CO2 izmešus; 
• un galvenais – ievērojami samazināt aukstuma izmaksas. 
 
    Atšķirībā no citām valstīm Somijai raksturīgi izmantot lielus enerģijas akumulatorus siltuma un aukstuma piegādei. 
Kopējais siltuma akumulatoru tilpums ir 40 000 m3, savukārt aukstumapgādes vajadzībām klintājā ir izcirsts 11 500 m3 
liels pazemes rezervuārs. Tas viss ļauj nosegt slodzes patēriņa pīķus kā vasarā, tā arī ziemā, kad jebkura kļūme prasa 
nekavējoši iedarbināt rezerves jaudas. Vismodernākā Skandināvijā un patlaban lielākā pasaulē ir Katri Vala lieljaudas 
siltuma sūkņu stacija, kas vienlaikus spēj saražot 90 MW siltuma un 60 MW aukstuma, izmantojot gan jūras ūdeni, gan 
attīrītus notekūdeņus. Šī spēkstacija atrodas 35 m dziļumā parka teritorijā pašā pilsētas centrā. Tas ir pirmais solis 
Helsinku centienos kļūt par CO2 neitrālu pilsētu 2050. gadā [2]. Plāna detaļas atspoguļotas attēlā Nr.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Centralizētajā siltumapgādē jābūt vienlaikus četriem ieguvējiem: 
gala patērētājam, īpašniekam, pašvaldībai, sabiedrībai [2]. 
 
    Princips darbojas, ja visu četru intereses tiek ņemtas vērā, bet pasākums lemts neveiksmei, ja kaut viens no četriem ir 
zaudētājs.  
    Minētā principa pozitīvo efektu Somija ir pārbaudījusi, jau gadu desmitiem realizējot unikālu Mankala kooperācijas 
modeli enerģētikas objektu izveidē un to kopējā izmantošanā. 
    Somija ir slavena ar enerģētikas nozarē ieviesto kooperāciju. Somi plaši izmanto tā saukto Mankala modeli, lai 
izveidotu savas hidroelektrostacijas, atomelektrostacijas un tagad arī vēja parkus. Mankala faktiski ir tas pats, kas 
kooperatīvs – bezpeļņas organizācija, bet nodokļus maksā akcionāri, kuru skaitā var būt arī lielie elektroenerģijas 
lietotāji. Šādu kooperācijas formu izmanto lielākā daļa Somijas HES un AES. Šis ir unikāls modelis, kas somiem ļāvis 
koncentrēt finanšu resursus, lai realizētu lielus enerģētikas projektus. Mankala modelis palīdz grupai investoru attīstīt 
lielus projektus, kas būtu nepaceļami katram investoram atsevišķi, un ļauj sadalīt ar projekta realizāciju saistītos riskus. 
 

 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 11. 
Katri Vala siltumsūkņu stacijas 

darbības shēma un 2050.gada CO2 
neitrālas pilsētas plāns [2] 
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    Arī lielu daļu jaunu staciju būvē, pamatojoties tieši uz šo modeli. Bieži vien konkrēta projekta realizācijā tiek iesaistīti 
vairāki akcionāri – no energokompānijām un privātiem investoriem līdz vietējām pašvaldībām, kas piedalās ar savu 
uzņēmumu starpniecību. Tiek investēta nauda un saņemtas tiesības iegūt attiecīgu daļu elektroenerģijas par pašizmaksu. 
Protams, ka investoram ir ne tikai jāpelna, bet arī jāiegulda, par to nedrīkst aizmirst. Taču šāds modelis projekta 
vajadzībām ļauj koncentrēt ļoti lielus līdzekļus. Piemēram, Helsingin Energia pieder 10% no Olkiluoto atomstacijas. Tas 
nozīmē, ka Helsingin Energia par pašizmaksu saņem 10% no stacijā saražotās enerģijas un var ar to rīkoties tālāk – 
piemēram, pārdot saviem klientiem vai tirgot Nord Pool biržā.    
    Pašvaldības savukārt šādos projektos piedalās caur saviem komercuzņēmumiem. Tādējādi pašvaldība var apgaismot 
pilsētas ielas par pašizmaksu vai tml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ja pašiem enerģija nav tobrīd nepieciešama, to var pārdot biržā. Mankala modeļa darbības princips atspoguļots 12. 
attēlā.  Protams, šie darījumi nozīmē arī atbildību. Izmantojot Mankala modeli, patlaban būvē vēja parkus. Taču jāatceras 
– šis modelis pierāda, ka objekts nav „zelta dzirnaviņas” pāris cilvēku labuma gūšanai vai šauras uzņēmēju grupas 
interesēm, bet kalpo sabiedrības interesēm, un to apliecina kaut vai plašais investoru loks. Jebkurā gadījumā šis ir viens 
no veidiem, kā piesaistīt līdzekļus apjomīgā projektā. Latvijai Somijas enerģētikas panākumi ir saistoši, jo arī tā ir 
elektroenerģijas importētāja valsts, kas nav spējīga 100% nodrošināt savu energopatēriņu, ražojot visu enerģiju uz vietas, 
jo tas būtu nesamērīgi dārgi. 
    Valsts Somijā atbalsta tikai enerģētikas tehnoloģiju ieviešanas pilotprojektus. Ekspluatācijas laikā uzņēmēji ar 
saražoto paši piedalās tirgū. Izņēmums atbalsta ziņā ir tikai valstij nepieciešamie jaudas rezervēšanas objekti, no kuriem 
atkarīga energosistēmas drošība. 
    Elektroenerģijas un siltuma patēriņš valstī ir saistīts ar valsts kopprodukta lielumu. Jo lielāks ir kopprodukts, jo lielāks 
enerģijas patēriņš kopumā. Latvijā šobrīd ļoti daudz runā par resursu ekonomiju. Tas ir pareizi. Ir jāizvairās no 
nesaimnieciska patēriņa, taču ir vēl kāds svarīgs apstāklis. Helsinkos, kas ir nedaudz mazāki par Rīgu, patērētājiem 
nodod divreiz vairāk siltuma nekā Rīgā. Procentuāli ir daudz vairāk pieslēgtu patērētāju, iedzīvotāju dzīvokļi, iespējams, 
ir plašāki, tur neatrast Rīgā pēdējās desmitgadēs saradušās individuālās katlumājas. Ko tas dod? Pievadot divreiz lielāku 
enerģijas daudzumu ar tādiem pašiem fiksētiem zudumiem, procentuāli piegādātajam siltuma daudzumam šie zudumi ir 
divreiz mazāki nekā, piemēram, Rīgā. Turklāt ne tādēļ, ka pie mums strādātu sliktāk. Te ir runa par paradigmu – jo 
mazāk lietotāju un jo vairāk ekonomē, jo vairāk palielinās zudumu īpatnējais īpatsvars. Tādējādi Helsinkos siltuma 
zudumi ir 7%, bet Rīgā 13%, un šī starpība ir tikai patēriņa dēļ. Arī tas ir veids, kā kopējais sabiedrības labums 
akumulējas personīgā labumā. Tas ļauj ekonomēt infrastruktūras izmaksas un resursu patēriņu. 
    Ir daudz jautājumu, kas nav atkarīgi no enerģētikas. Helsinkos pēdējos gados ik gadu cilvēku skaits pieaug par 15 000. 
Rīgā iedzīvotāju skaits ik gadu samazinās par 10 000. Pilsētas energoattīstību ilgtermiņā ir grūti plānot, ja ilgstoši 
saglabājas šāda negatīva tendence. Latvijas gadījumā ir svarīgi domāt par to, kā valstī aicināt atpakaļ cilvēkus. Tallina 
attīstās, cilvēku skaits ik gadu palielinās vismaz aptuveni par tūkstoti. Tas nav daudz, taču bilance vismaz ir ar plus zīmi. 
Situācija Rīgā liek uzdot jautājumu, kas darāms, lai mums būtu vismaz pieaugums. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 12. 
Mankala modelis [7] 
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    Somijai savulaik līdzīgā situācijā izdevās šo loku pārraut un sākt attīstību. Mums ir ko mācīties no Helsinkiem arī ēku 
energopatēriņa samazināšanā. Somijā ēkas energopatēriņu rēķina atbilstoši ēkas kubatūrai, t. i., kilovatstundas uz 
kubikmetru gadā (kWha/m3), jo mēs taču nesildām zemes vai dzīvokļa grīdas kvadrātmetrus. Ēkām ir dažāds griestu 
augstums, un līdz ar to ēkā ar 3 m augstiem griestiem būs daudz lielāks energopatēriņš nekā vienādas kvadratūras ēkai 
2,5 m augstu griestu gadījumā. Tiek lauzti šķēpi par nesiltinātajām ēkām. Iespējams, ka ir piemirsies, ka Rīgā laika 
posmā no 2000.gada ir izbūvētas pilnīgi jaunas dzīvojamās ēkas kopējā platībā 2070 000 m2, kas pilnībā atbilst visām 
būvnormatīvu prasībām attiecībā uz siltuma noturību. Rīgā, apkopojot datus par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 3203 
dzīvojamām ēkām, vidējais siltumenerģijas patēriņš 2011.gadā bija 185 kWha/m² gadā, bet Helsinkos vidējais rādītājs 
pašvaldības īpašumā esošām ēkām ir 147 kWha/m² [6], kas nozīmē, ka Rīgas ēkas patērē vidēji par 20,5% vairāk nekā 
Helsinku ēkas. Tas nav daudz, bet arī nav maz, un to vajag ņemt vērā, izvēloties pareizākos risinājumus energoresursu 
ekonomijā. Tas gan nav vienā dienā padarāms, kā labi redzams attēlā Nr.13, kur attēlotas Helsinku ēku siltuma noturības 
izmaiņas pēdējo četrdesmit gadu laikā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Arī Helsinkos ir tādas pašas problēmas kā Rīgā ar ēkām, kas izbūvētas pagājušā gadsimta 50. – 80. gados. Attēlā 
Nr.14 redzams, ka ēku ar paaugstinātiem siltuma/aukstuma zudumiem ir vēl daudz. Dotais pareto ēku sadalījums ļauj 
pārskatāmi analizēt situāciju un pievērst uzmanību problēmvietām. Pozitīvi ir tas, ka enerģijas piegādes kompānija 
Helsinkos piedāvā klientiem veselu klāstu iespējamu uzlabojumu, kā ekonomēt siltumu ēkās un samazināt apkures 
izmaksas. 

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 13. 
Helsinku ēku siltuma 

enerģijas īpatnējā 
patēriņa izmaiņas no 

1970. – 2010.gadam [1] 

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 14. 
Helsinku ēku 

sadalījums pa izbūves 
gadiem un to 

atbilstība siltuma 
noturības klasēm [1] 
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Secinājumi: 
• Helsinku siltumapgādes veiksmes stāsts rodams koģenerācijas un triģenerācijas izmantošanā un klientu izvēlē, kas 
vairāk nekā 90% gadījumu devuši priekšroku centralizētai siltumapgādei; 
• kurināmā daudzveidība ļauj veiksmīgi sabalansēt ražošanas izmaksas strauji mainīgu degvielas cenu apstākļos; 
• kooperācija enerģijas ražošanas nozarē samazina riskus, palielina iespējas realizēt lielu enerģētisku objektu plānus; 
• centralizētajā siltumapgādē jābūt vienlaikus četriem ieguvējiem: 
  gala patērētājam, īpašniekam, pašvaldībai, sabiedrībai. 
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    Šodien fasāžu siltināšanas tehnoloģija sastāv, galvenokārt, no mazražīga roku darba, kurā visi tehnoloģiskie procesi – 
izolācijas līmēšana, trīsslāņu apmetuma veidošana, krāsošana tiek veikti uz sastatnēm un strādnieki nav aizsargāti no 
apkārtējās vides iedarbības. Visas dažādās siltināšanas tehnoloģijas ir ļoti darbietilpīgas un satur tikai nemehanizētus 
slapjos procesus, kuri nepakļaujas industriāliem risinājumiem. Tādēļ esošās tehnoloģijas praktiski ir veicamas tikai 
sezonāli ierobežotā laikā – pie pozitīvām gaisa temperatūrām. 
    Ar nolūku samazināt šī procesa darbietilpību, padarot to rūpniecisku un neatkarīgu no apkārtējās vides temperatūras, 
Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir izstrādāts saliekamais moduļa veida sildpanelis „Termoprim” un tā rūpnieciskās 
izgatavošanas un būvnieciskās lietošanas tehnoloģija atbilst Latvijas izgudrojuma patentam N0 13963. 
    Šis sildpanelis satur materiāla, piemēram, speciāla fibrobetona fasādes apdares plātni, kuras mehāniskā pretestība 
pārsniedz līdz šim izmantojamās apmetuma garoziņas pretestību. Pirmā stāva līmenī tā var būt speciāli pastiprināta.  
Pie apdares slāņa iekšējās virsmas ir piestiprināts cieta siltumizolācijas materiāla, piemēram, putupolistirola slānis. 
Lai izvairītos no slapjā procesa – līmjavas lietošanas, uz siltumizolācijas slāņa ir uzlīmēts 20-30 mm biezs minerālvates 
slānis. Tas kalpo gaisa konvekcijas un vilkmes spraugu noslēgšanai starp siltumizolācijas slāni un iespējamiem fasādes 
virsmas nelīdzenumiem. Sildpaneļa montāžas shēma ir parādīta attēlā Nr.1. 
 

Sērijveida ēku fasāžu siltināšanas rūpnieciskā tehnoloģija 

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 1. 
Sildpaneļa montāžas 

shēma 
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    Kādēļ jaunās siltināšanas tehnoloģijā par galveno siltuma izolācijas materiālu ir izvēlēts putu polistirols? Pašlaik 
fasāžu siltināšanai bieži tiek izmantoti importēti materiāli, galvenokārt, minerālvate. Nenoliedzot šī šķiedrainā materiāla 
labās būvnieciskās īpašības, ir nepieciešams izcelt arī Latvijā ražotus produktus – Valmieras „Termoefekts” putu 
polistirolu vai Dobeles „Tenapors” tāda paša veida materiālu, kura konkurētspēju nosaka sekojošas pazīmes: 
 
 Atšķirībā no šķiedrainiem materiāliem, poras ir slēgtas un šī īpašība izslēdz gaisa filtrāciju caur to un arī tā iekšējo 

konvekciju. Tādēļ tas neprasa ne pretvēja plākšņu, ne arī tvaika izolācijas lietošanu, kuri vēl palielina siltināšanas 
procesa izmaksas. Jaunākie putu polistirola veidi satur arī grafīta piedevu, kura savukārt, ļauj uz poru iekšējām 
virsmām minimizēt arī siltuma zudumu radiācijas komponenti. Tas, savukārt, ļauj materiāla siltuma vadāmību 
samazināt līdz 0,032 W/m*K. 

 
    Darbs ar šo materiālu nerada asus stikla šķiedru putekļus, kuri, līdzīgi azbesta šķiedru putekļiem, prasa vai nu putekļu 
sūcēju (rūpnīcas apstākļos), vai arī respiratoru lietošanu būvlaukumā. Putu polistirola lietošana neprasa arī speciāli blīvu 
specapģērbu lietošanu strādnieku ādas aizsardzībai no aso šķiedru putekļu kaitīgās iedarbības.  
    Putu polistirolam ir daudz augstākas deformatīvās īpašības un tehnoloģiskā stiprība; strādnieki ar to var strādāt daudz 
ērtāk – kā ar cietu ķermeni un tādēļ izolācijas darba ražība var būt lielāka pie zemākām būvizmaksām. Putu polistirols ir 
arī relatīvi lētāks un tā tirgus cena vārstās robežās no 22,00 līdz 36,00 Ls/m3. 
    Putu polistirola īpatnība (ne trūkums!) ir tā grūtā degamība, jo šodien tas obligāti satur antipirēnu piedevas. Tas 
nozīmē, ka materiāls deg tikai ārējā uguns avota iedarbībā, bet to noņemot degšanas apstājas. Ja kāds „jokdaris” ļoti grib 
putupolistirolu aizdedzināt, tad to var izdarīt ar katalizatoru, piemēram, benzīnu. Autors būveksperta gaitās tādus 
ļaunprātības gadījumus ir vērojis. 
    Tradicionāli lietojamā, ar stikla šķiedru stiegrotā apmetuma, 4 mm biezā „čaumaliņa” nevar aizsargāt ne 
putupolistirolu, ne vati, - nav jābūt karatē pratējam, lai to salauztu; tāds apmetums arī virs vates slāņa ir jāuzskata par 
kļūdu. Dedzinot putupolistirola neaizsargāto virsmu ar ārēju uguns avotu, tas vispirms izkūst, pēc tam virsmas spriegums 
savelk tā kausējuma daļiņas sīku lodīšu veidā, kuras var turpināt dedzināt tikai ar ārējās uguns iedarbību. Degot 
nepietiekoša skābekļa apstākļos, putupolistirols var izdalīt indīgu tvana gāzi CO – tieši tāpat kā koksne un citi organiskie 
materiāli. Degšanu var veicināt arī atstājot starp sienu un izolāciju ar līmjavu neaizpildītas gaisa vilkmes spraugas. Tas, 
protams, ir būvnieka un būvuzrauga rupjš un bīstams brāķis. 
    Ar neprasmīgu lietošanu var diskreditēt vislabāko materiālu. Lai būvnieks un pasūtītājs tiešām iegūtu šī materiāla 
tehniskās un ekonomiskās priekšrocības, tas jālieto pareizi – visām pusēm ir droši jāaizsargā no ārējās vides (arī 
ļaunprātīgas) iedarbības. Tādēļ, jo sevišķi 1. stāva līmenī, aizsargslānim ir jābūt biezākam vai arī citādi speciāli 
pastiprinātam. Par šī siltumizolācijas materiāla drošību un ilgmūžību liecina ārzemju – visvairāk, Vācijas pieredze (>50 
gadi). Arī Latvijā – Zolitūdē un Dreiliņos jau vairāk nekā 25 gadus stāv ēkas, kuru ārsienas ir veidotas no 300 mm 
bieziem trīsslāņu paneļiem, kuru siltuma izolācijas slānis ir veidots no 100 mm bieza, ar novecojušu padomju 
tehnoloģiju ražota putu polistirola rūpnīcā „Silikāts” (Bolderāja). To fasādes aizsargslānis ir 50 mm biezs stiegrots 
betons. Par šo ārsienu paneļu siltuma izolācijas bojājumiem sūdzības gan nav dzirdētas. Šeit jāatgādina, ka polimēru 
materiālu pārlieku lielā ilgmūžība ir globāla ekoloģiska problēma, jo no tiem nemaz nav tik viegli atbrīvoties. Atšķirībā 
no minerālvates, tā ir pat priekšrocība, jo polimēru materiāli ir reciklējami. 
    Sildpaneļu „Termoprim” izgatavošanas visi galvenie tehnoloģiskie procesi tiek veikti apsildāma ceha rūpnieciskos 
apstākļos, kur tos ir viegli mehanizēt, automatizēt un veikt ar programmētu vadību. Šo sildpaneļu izgatavošanas un 
būvnieciskās lietošanas pilota tehnoloģijas ir nodota siltuma izolācijas materiālu ražotājfirmai „PRIMA LC” Valmierā, 
kura tās ir apguvusi sākotnējā pusrūpnieciskā izpildījumā un šo sildpaneļu cena (pie siltumizolācijas slāņa biezuma 100 
mm) šobrīd ir 12 līdz 14 lati par kvadrātmetru. 
    Lai pasūtītu šādus sildpaneļus, ir nepieciešams ēkas fasādes izklājumu iepriekš sadalīt pietiekoši ērtos montāžas 
moduļos tā, lai sildpaneļu šuves nesakristu ar esošo fasādes paneļu šuvēm. Tādēļ sildpaneļu maksimālie izmēri pa 
vertikāli var būt no vienas palodzes līdz otrai; pa horizontāli – no viena loga līdz otram. Tādā izpildījumā sildpaneļu 
šuves vienmēr pārklāj esošo ārsienu paneļu saduršuves. 
    Sildpaneļu specifikāciju projektētājs veido tā, lai to tipu izmēru skaits būtu pēc iespējas mazāks. Viena tipa paneļu ēku 
siltināšanai šīs specifikācijas, protams, sakrīt un tas rada ērtu bāzi to unificētai ražošanai. Fasādes ārējiem un iekšējiem 
stūriem tiek paredzēti speciāli un arī katram ēku tipam unificēti sildpaneļi. Sildpaneļi tiek ražoti pilnīgi pabeigti ar 
gatavu apdari. 
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    Tas nozīmē, ka strādniekam pie viena fasādes laukuma ir jāpieiet tikai divas reizes – pie paneļa montāžas vietu 
marķēšanas uz virsmas un tikai pieskrūvējot tos. Pie labas darba organizācijas abas operācijas var apvienot. 
Tradicionālās izolācijas tehnoloģijas prasa vismaz četrus tehnoloģiskos piegājienus pie fasādes un no pacēlāja tos nemaz 
nevar veikt, jo vienmēr būs vajadzīgas sastatnes. Izolācijas paneļu šuvēm ir dažādi iespējamie varianti, atkarībā no 
pasūtītāja izvēles – saduršuves ar mastiku, vai cietiem profilētiem uzliktņiem, vai arī ar pārlaidumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    No jaunās fasāžu siltināšanas sausās tehnoloģijas ieviešanas sagaidāmās tehniskās un ekonomiskās priekšrocības: 
 
1. Montējot gatavus sildpaneļus, fasāžu siltināšanu plānveidīgi var veikt praktiski visa gada laikā neatkarīgi no laika 
apstākļiem (līdz par -10 C); 
2. Visi darbietilpīgie un slapjie procesi tiek pārcelti uz rūpnieciskiem apstākļiem. Sildpaneļu „Termoprim” rūpnieciskā 
ražošana apsildāmā cehā ir ar daudz lielāku ražību, darba drošību, precīzāka, labāk organizējama un lētāka; 
3. Samazinot fizisko darbu būvlaukumā, lietojot lētāku un efektīvāku izolācijas materiālu, samazinās objekta siltināšanas 
darbu izmaksas, tehnoloģiskie procesi ir kvalitatīvāki, pagarinās būvniecības darbu sezonu;  
4. Galveno tehnoloģisko procesu veikšana gan ceha, gan būvlaukuma apstākļos uzlabo strādnieku darba drošību un 
aizsardzību. 
 
Kontaktinformācija: 
SIA „Prima LC” 
Mob. Tālr. 29432417 
e-pasts: cobold@inbox.lv 

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 2. 
Siltinājuma materiāla – 

putupolistirola - iekšpusē 
atrodas 20 – 30 mm biezs 
minerālvates slānis, kas 

ļauj izvairīties no 
līmjavas lietošanas. 
Savukārt ārpusē ir 

šķiedrbetona plāksne 

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 3. 
Sildpaneļus pie fasādes 

montē pieskrūvējot tos ar 
dībeļiem izmantojot 

kronšteinus 

 
 
 

Attēls Nr. 4. 
Raksta autors iepazīstina 
ar rūpnieciski izgatavoto 

sildpaneli REA 
Energoefektivitātes 
informācijas centra 

diskusiju kluba seminārā 
2013.gada 27.februārī. 
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Jaunas paaudzes telpu kontrolējamā ventilācija 
 
 
Andrejs Osipovs, Vitālijs Katins - SIA „Tehnosolar” 
 
 
 
    Energonesēju cenas nemitīgi aug un ēku energoefektivitātes paaugstināšana paliek arvien aktuālāka. Mūsu valstī ēku 
energoefektivitātes pasākumi tiek aktīvi īstenoti relatīvi neilgu laiku - šim gadsimtam sākoties. Diemžēl šī nelielā 
pieredze nav bez kļūdām. Tas savukārt padara grūtu cilvēku domāšanas inerces pārvarēšanu. Bieži ēkas 
energoefektivitātes uzlabošana aprobežojas ar fasādes siltināšanu, logu un durvju nomaiņu. 
    Tiek aizmirsts par to, ka šādā veidā ēka paliek hermētiska, un telpās vairs neieplūst svaigs gaiss no ārtelpas. Tādējādi 
piesārņots gaiss un liekais mitrums no cilvēku aktivitātes netiek izvadīts no telpām, un var droši teikt, ka nedarbojas 
ventilācija. 
    Tas attiecas ne tikai uz renovējamām ēkām, bet arī uz jaunbūvēm. Saskaņā ar energoefektivitātes prasībām, ēkām 
jābūt hermētiskām. Tādejādi gaisa infiltrācija caur ēkas konstruktīviem elementiem nenotiek. Savukārt efektīva 
vēdināšana atverot logus siltuma zudumu dēļ kļūst nepieņemama. 
    Kas notiek bez vēdināšanas? Vairāk nepūš un cilvēki domā, ka viņi ekonomē siltumu, bet telpās paaugstinās mitrums. 
Ģimene četru cilvēku sastāvā saražo desmit litrus mitruma diennaktī (ēdienu gatavošana, veļas mazgāšana, žāvēšana, 
cilvēku elpošana). Sekas ir pelējuma parādīšanās. Divdesmit procentiem no visa dzīvojamā fonda ir problēmas ar 
pelējumu. Ēkas akumulē lieko mitrumu. Tas negatīvi atspoguļojas gan uz cilvēku veselības, gan uz pašas ēkas dzīves 
cikla ilgumu. Sienām paliekot mitrām samazinās siltuma noturība. 
    Cilvēkiem ir grūti nodrošināt efektīvu ventilāciju tikai caur logiem, tos atverot. Visbiežāk ventilācijas ir vai nu par 
daudz, vai nu par maz, un abi varianti nav pareizi. Tas nozīme, ka svaigam gaisam ir jāatrod ceļš, pa kuru tam jātiek 
iekšā. 
    Šo uzdevumu risina ēku ventilācijas sistēmas, kuru veidu ir ļoti daudz. Ar ēku ventilāciju risinājumiem nodarbojas 
vairākas firmas, jo ēku energoefektivitātes jautājums kļuva aktuāls citās Eiropas valstīs krietnu laiku atpakaļ. Vācijas 
firma LUNOS 50-tajos un 60-tajos „ekonomiskā brīnuma” gados, kad jauna praktiska dzīves veida koncepcija palika 
populāra, ieviesa jauninājumu - pasīvu ventilācijas sistēmu un virtuves ventilāciju no ārpuses. Nedaudz vēlāk LUNOS 
palika par vienu no nozīmīgākajiem dzīvojamu telpu ventilācijas sistēmu ražotājiem. 
 
 
 
 

 
Darbības princips 

 
    LUNOS ventilācijas risinājumu pamatā ir regulēta gaisa plūsma visas mājas ietvaros. Saskaņā ar vajadzībām un 
mitruma līmeni, ventilatori izvada piesārņotu gaisu no vannas, tualetes un dušas istabas šo telpu ārpusē  vai ventilācijas 
šahtās. Tas noved pie nedaudz pazemināta spiediena dzīvojamās telpās. Pateicoties pazeminātam spiedienam, svaigs un 
filtrēts gaiss caur gaisa padeves ierīcēm ieplūst dzīvojamās, guļamajās, bērnu un darba istabās. Gaisa plūsmas restes 
durvīs nodrošina ventilācijas saikni starp gaisa pieplūdes un izplūdes istabām. Tas nozīme, ka notiek nepārtraukta svaiga 
gaisa pieplūde no ārpuses, sākumā dzīvojamās telpās, pēc tam gaisa izplūdes telpās. Bez skaņas, bez vēja, bez cilvēkam 
bīstamām daļiņām. Vēja spiediena slāpēšanas ierīce un apjoma norobežošanas sistēma iestrādātas gaisa pieplūdes 
elementos un tās novērš caurvēju. Integrētas skaņas slapētāji nodrošina, ka tikai svaigs gaiss ienāk telpās, atstājot 
pārslogotu ielu trokšņus ārā. 
 

Dzīvojamo telpu ventilācija kontrolējama pēc vajadzības 
 
Kas ienāk? 
• Svaigs filtrēts gaiss - vienmēr pietiekamā daudzumā 
Kas iziet ārā? 
• Mitrs un piesmakots gaiss no virtuves, vannas istabas, tualetes utt. 
• Bīstamas vielas un šķīdinātāju tvaiki no krāsām, tepiķiem un mēbelēm utt. 

Dzīvojamo telpu ventilācija, kura ir kontrolējama 
pēc vajadzības - daudzumam ir nozīme 
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Kas paliek iekšā? 
• suspendētas daļiņas (filtra ieliktņos) 
Kas paliek ārpusē? 
• Troksnis (pateicoties skaņu izolētiem ārsienu elementiem) 
• Vējš (pateicoties vēja spiediena slapēšanai uz ārsienu elementiem) 
• Mājas putekļu ērcītes un sēnītes (pateicoties pastāvīgam zemam gaisa mitrumam) 
 
    Rezultātā ventilācijas sistēma nodrošina visas dzīvojamās platības ventilāciju. Ja šī sistēma darbojas pastāvīgā pamata 
režīmā, tad ir veikts liels solis dzīvojamās telpas ventilācijas virzienā. Apvienojot vairākus ventilatorus kopā tiek 
izstrādātas efektīvas ventilācijas sistēmas arī lielākiem dzīvokļiem, kas var darboties, izmatojot dažādus regulēšanas 
variantus:  
• Triju pakāpju ventilāciju; 
• Ar laika aizturi un ieslēgšanas laika intervāliem; 
• Mitruma līmeņa uzturēšanu. 
 
    Dzīvojamo telpu ventilācijai, kura tiek regulēta ar mitruma līmeņa devēju palīdzību, ir nepieciešams veltīt speciālu 
uzmanību. Izmantojot šādas plaši atzītas sistēmas, ir iespējams būtiski samazināt siltuma zudumus ventilācijas sistēmās. 
 

Inovatīva regulēšanas sistēma: pēc mitruma un temperatūras 
 
    Izplūžu ventilatoru darbības regulēšana saskaņā ar attiecīgām prasībām pirmo reizi tika nodrošināta ar mitruma-
temperatūras sensora palīdzību. Šāda inovatīva regulēšanas sistēma automātiski pieskaņo ventilatora jaudu ventilācijas 
nepieciešamībai: atkarībā no gaisa relatīvā mitruma, plūsmas apjoms palielinās vai samazinās. Tās nozīme ir tik lielā 
mērā, cik nepieciešams un tik maz, cik pēc vajadzības tiek vienmēr ventilēts. Izplūdes ventilatora nosūces daļā iebūvēts 
sensors reģistrē izejošā gaisa plūsmas temperatūru un mitruma pakāpi. 
    Tā kā šis ventilators ir iebūvēts vannas istabā vai tualetē un šīm telpām ir lielāka ietekme uz gaisa kvalitāti nekā 
dzīvojamām istabām, vienlaicīga temperatūras un mitruma kontrole nodrošina ventilatora palaišanas saskaņošanu ar 
gaisa kvalitāti tieši dzīvojamās telpās. Tādejādi regulējošā sistēma ņem vērā ne tikai vannas istabas, bet arī dzīvojamās 
istabas ventilācijas prasības un nodrošina aizsardzību no mitruma negatīvās ietekmes un pelējuma veidošanās . 
Automātiskais gada laika slēdzis ieslēdz ventilatoru uz zemāku pakāpi vasarā, un atpakaļ uz mitruma regulēšanu 
starpsezonu laikā un ziemā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareiza ventilācijas pakāpe aizsargā un saglabā 
 

• Pelējums veidojas pie mitruma līmeņa sākot ar 60 %; 
• Mitras sienas nenodrošina labu siltuma izolāciju. 
 
    Attēlā Nr.2 redzamajā sistēmā gaiss tiek izvadīts no virtuves un vannas istabas caur šajās istabās decentralizēti 
izvietotiem ventilatoriem tālāk kopējā ventilācijas šahtā caur jumtu. Tas noved pie nedaudz pazemināta spiediena 
dzīvojamās telpās. Pateicoties pazeminātam spiedienam, svaigs un filtrēts gaiss caur gaisa padeves ierīcēm ieplūst 
dzīvojamās un guļamajās istabās. Gaisa plūsmas restes durvīs vai durvju atstarpēs virs grīdas nodrošina ventilācijas 
saikni starp gaisa pieplūdes un izplūdes istabām. 

 
 
 
 

Attēls Nr. 1. 
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    Ventilācijas sistēma ar siltuma rekuperāciju ļauj nodrošināt telpās komforta temperatūras svaigu un tīru gaisu, 
samazinot slodzi uz apkures sistēmu. 
 

Darbības princips 
 
    E2 rekuperators darbojas pēc pazīstama siltummaiņa principa, kuru perfekti atstrādāja firma LUNOS. Keramiskais 
elements (sauktais AcuVent) ir novietots gaisa plūsmas centrā - virzienā no ventilatora. Pateicoties gaisa plūsmas 
virziena maiņai, kas tiek sasniegta pārslēdzot ventilatora grieziena virzienu ik pēc 70 sekundēm, keramiskais elements 
atņem siltumu no telpām izejošam gaisam un atdod šo siltumu gaisam, kas ienāk no ārpuses. Šāds darbības princips 
saglabā līdz 90% no siltumenerģijas, kas tiek aizvadīta ventilējot telpas.  
    Cilvēki, kuri cieš no alerģijas, var viegli elpot. Filtri aiztur ziedputekšņus un attīra gaisu no mikrodaļiņām, kas īpaši 
aktuāli ir lielajās pilsētās. 
 
Ieguvumi: 
 
 Ārējās restes ar aizsardzību pret insektiem;  
 Siltuma izolācijas elements; 
 Augsti efektīvais keramiskais siltummainis ar siltuma maiņas efektivitāti 85 - 90%; 
 Nedzirdami kluss ventilators ar papildus skaņas izolāciju; 
 Viegli noņemams mazgājams filtrs, optimizēta gaisa plūsma; 
 Dekoratīvās iekšējās restes ar plašu krāsu izvēli jebkuram dizainam; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 2. 

Kontrolējamā ventilācija ar siltuma rekuperāciju e2 

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 3. 
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Klusums 
 
    Augsti efektīvie motori, kas ir izstrādāti pēc mūsdienu tehnoloģijas, kopā ar speciāli izstrādātu ventilatoru maksimālai 
gaisa plūsmai praktiski pilnīgi novērš ventilatoriem raksturīgus trokšņus. 
    Ar 17 dB un 19 dB skaņas līmeni pie 15 m3/st un 30 m3/st ražīguma attiecīgi, ventilatori pilnīgi atbilst prasībām 
birojiem, ka arī dzīvojamām un guļamistabām (maksimāli pieļaujamais skaņas līmenis 30 dB). 
Salīdzinājumam - samazinājums par 3dB uz 50% samazina skaņas intensitāti. Citiem vārdiem sakot, ventilators, kas 
vienkārši atbilst normām, ir 16 reizes skaļāks. 
 

Energoefektivitāte 
 
    Ar enerģijas patēriņu 0.9 Wh/m3 е2 rekuperators ir ļoti ekonomisks, videi un patērētajam draudzīgs. Ierīce atbilst E 
enerģijas patēriņa klasei, kas padara viņu par līderi citu ražojumu starpā. 
 

Universāla pielietošana 
 

    Ventilācija ar siltuma rekuperāciju е2 lietojama gan jaunajā celtniecībā, gan ēku renovācijā. Jaunās ēkās ierīce tiek 
montēta speciālās ailēs, ēkas renovācijas gadījumā veido 160 mm diametra urbumu sienā. Minimālajam sienas 
biezumam ir jābūt ne mazākam par 30 cm. Piedziņai tiek ielikts elektriskais 12V kabelis no vadības paneļa līdz ierīcei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompaktie izmēri 
 

    E2 rekuperācija ir viena no kompaktajām ventilācijas sistēmām ar siltuma rekuperāciju. Ar mūsdienu tehnoloģiju un 
ražošanas paņēmieniem ir izdevies izveidot kompaktu siltummaini no keramiskiem materiāliem, kam siltuma atdeves 
koeficients ir 90%. 
 

Savietojamība 
 
    Ja ir iemontēta ventilācijas sistēma bez rekuperācijas, tad rekuperācijas bloks ir viegli montējams jau esošās LUNOS 
sistēmās (ALD-R160, vai ALD-R160L ar fasādes elementiem LUNOtherm). Ar LUNOtherm fasādes elementiem 
aprīkota ierīce ideāli savietojas ar jebkuru ēku dizainu. 
 

Energoefektivitāte pirmajā vietā 
 

Saskaņā ar Vācijas dzīvokļu pārvaldīšanas uzņēmuma Köpenicker Wohnungsgesellschaft mbH Berlin secinājumiem 
pieplūdes - izplūdes ventilācijas ar rekuperāciju izmantošanas gadījumā reāli sasniedzams enerģijas patēriņš ēkas apkurei 
ir ap 40kWh/m2 gadā.  
 
 
Kontaktinformācija: 
SIA „Tehnosolar” 
www.tehnosolar.lv 
www.lunos.de 
E-pasts: info@tehnosolar.lv 
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