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                     Nr. 30 (2016.gada 2.izdevums) 

  Cienījamie lasītāji!          Šopavasar noslēdzās vērienīgs projekts, kura laikā tika pētīta dzīvojamā vide Rīgā. 
Rīgā 85% iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu māju kvartālos, lielākā dzīvojamo mājokļu 
daļa Rīgā atrodas mikrorajonos, tāpēc tiem mēs pievērsām īpašu uzmanību, bet gribējām 
apskatīt un ļoti mērķtiecīgi apskatījām arī vēsturisko centru. Eiropas Ekonomiskās zonas 
(EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums 
daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” ietvarā veiktajā pētījumā iesaistījām klimata 
speciālistus, vides veselības speciālistus, arhitektus, inženierus un ekonomistus, lai visi 
šie speciālisti kopā analizētu situāciju.  
        Apjomīgā darba rezultātā ir iegūti dati no iedzīvotāju aptaujām, ēku tehnisko 
parametru apsekojumi un mērījumi, tāpat arī putekļu un trokšņu piesārņojumu mērījumi 
un klimata ietekmes novērojumi. Visās pētījuma daļās ir apkopoti secinājumi un 
ieteikumi, kas varētu noderēt ilgtermiņa risinājumu izstrādei plānojot kvartālus, 
mikrorajonus un pilsētas daļas. 
        Mikrorajonu vide atstāj iespaidu uz ļoti lielu sabiedrības daļu, tāpēc par situāciju 
šajā vidē nepieciešams runāt. Par iedzīvotāju informētību tagad zinām vairāk. 
Būtiskākais secinājums – iedzīvotāji neapzinās un neizprot klimata pārmaiņu risku 
ietekmi uz viņu veselību, dzīves kvalitāti un dzīves vidi, savukārt atbildīgās institūcijas 
klimata pārmaiņu seku, piemēram, plūdu vai ekstrēma karstuma, situācijās koncentrējas 
uz īstermiņa risinājumu meklēšanu, pārāk maz uzmanības pievēršot rīcības stratēģijai un 
scenārijiem nākotnē. 
        Daudzviet ēku elementi un tehnoloģiju risinājumi, kas zaudē savu funkcionalitāti, 
netiek atjaunoti. To ēku, kuras nav renovētas, un šādu ēku Rīgā ir daudz, īpašniekiem un 
lietotājiem būtu jādomā par ēku energoefektīvu renovāciju. Ir zināms, ka siltināšanas 
slānis ēkas pasargā no pārkaršanas, tāpat kā pasargā no aukstuma. Tāpēc ēkas 
īpašniekiem un lietotājiem vērts pasteidzināt renovāciju. Tomēr es gribu uzsvērt, ka 
pilsētvides kopējās problēmas nevar atrisināt, renovējot ēkas pa vienai, jo vienas ēkas 
renovācija būtiski nemaina situāciju. Jādomā vismaz par kvartālu, bet vēlams 
mikrorajonu mērogos, tikai tādā veidā var padarīt vidi harmoniskāku.  
Vajag demonstrēt dzīvojamo kvartālu atjaunošanas ieguvumus. Šādi projekti veido 
darba vietas. Veidojas dažādi finanšu instrumenti, kas meklē inovatīvus risinājumus. Un 
novēlu, lai pilsētā būtu kāds pirmais pilotprojekts, kurā tiešām kompleksi skatītos uz 
situācijas uzlabošanu nevis ēkas, bet kvartāla vai mikrorajona līmenī. 
 

Gvido Princis, 
Rīgas p/a „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 
Direktors – Rīgas pilsētas arhitekts 
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Jaunumi projektā "Viedas pilsētas infrastruktūras noturība pret izmaiņām" (SMR) 

        Pašvaldību svarīgā loma ir oficiāli atzīta Sendai nostādnēs par katastrofu riska samazināšanu 2015-2030 (United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction  - UNISDR), Apvienoto Nāciju Ietvara Parīzes klimata pārmaiņu konvencijā 
(UNFCCC) un Ilgtspējīgas attīstības mērķos, kas ietver atsevišķu mērķi "padarīt pilsētas iekļaujošas, drošas, noturīgas 
un ilgtspējīgas." Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) pārstāv Rīgu starptautiskā projektā 
"Viedas pilsētas infrastruktūras noturība pret izmaiņām" (SMART MATURE RESILIENCE - SMR) („Eiropas 
Savienības struktūrfondu HORIZON 2020” finansēts projekts), turpmāk tekstā Projekts, kura mērķis ir stiprināt pilsētu 
noturību pret neparedzētu ietekmi uz to infrastruktūras elementiem, tādējādi, stiprinot Eiropu kopumā pret negaidītiem 
izaicinājumiem. Burtu salikums SMART nozīmē – uzsākt, moderēt, pilnveidot, robustus elastīgas sistēmas elementus 
noturībai pret izmaiņām (Starting, Moderate, Advanced, Robust, Vertebrate), izpētot dažādus infrastruktūras veidus: 
energoapgādi, informācijas komunikācijas tehnoloģijas, finanses, sabiedrības drošību, civilo administrāciju, transportu, 
ķīmisko un kodoldrošību, vidi un izpēti, kā arī izstrādājot vienotas vadlīnijas risku mazināšanai dažādiem scenārijiem 
(Resilience Management Guideline).  
        Pagājušā gadā no 26. līdz 29.oktobrim Rīgā norisinājās Projekta partneru pirmais seminārs, kurā Rīgu pārstāvēja 
REA un Rīgas Tehniskā universitāte. Bez Rīgas  Projekta partneru vidū ir vēl sešas Eiropas pilsētas: Kristiānsanda, 
Vejle, Glāzgova, Bristole, Sansebastjana un Roma. Bristolē (Lielbritānija) – no 2016.gada 25. Līdz 28.janvārim notika 
Projekta otrais  seminārs – radošā darbnīca, kas bija veltīta politikai, indikatoriem un barjerām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņām. Projekta trešā radošā darbnīca notika Romā (Itālija) no 2016.gada 22. Līdz 25.februārim  vērsta uz politiku, 
indikatoriem un barjerām, kas attiecas uz sociālo dinamiku. 2016.gada 13.aprīlī Sansebastjanā tika uzsākta projekta 
īstenošanai izstrādāto materiālu testēšana tā sauktajā kick-off seminārā, ko vadīja Projekta koordinējošā institūcija 
Tecnun. Savukārt, no 2016.gada 9. Līdz 12.maijam Vejlē notika seminārs (skatīt attēlā zemāk), kurā, cita starpā, Vejle 
iepazīstināja ar veikumu pilsētas noturības paaugstināšanā Projekta partnerus, kuru vidū bija arī Ingrīda Nokalna un 
Jevgeņijs Latiševs no REA. Te jāpiebilst, ka Vejles pilsēta ir viena no pirmajām, kam ir savs noturībai veltīts plānošanas 
dokuments - “Vejle Resilience Strategy”, kuras ietvaros  liela uzmanība ir pievērsta ilgtspējīgas un drošas centralizētās 
siltumapgādes attīstībai, diversificējot ārpus pilsētas izvietotos siltuma avotus. Tāpat pilsētā ir padomāts par nākotnes 
transporta infrastruktūru – tur ir iespējams uzpildīt ar ūdeņradi darbināmu automobili publiskā ūdeņraža uzpildes stacijā. 
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Starptautiskā projekta “GreenS” pasākumi Rīgā 

        2016.gada jūnija mēnesī Rīgā notika ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansēta projekta „Zaļā 
iepirkuma atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai attīstībai” (Green public procurement supporters for innovative and 
sustainable institutional change GreenS) - turpmāk tekstā Projekta divi pasākumi: 
        1) Projekta divu dienu darba sanāksme 28., 29.jūnijā (piedalījās četrpadsmit partneru pārstāvji no astoņām valstīm 
un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (Executive Agency for Small and Medium-sized 
enterprises - EASME)  pārstāve Cécile KREBEL, kā arī turpinājumā 30.junijā Filips Teppers (Philipp Tepper) un Estela 
Grana no Projekta partnera - starptautiskās asociācijas “Local Governments for Sustainability” (ICLEI) vadīja  
nodarbības ar Projekta Latvijas partneru pārstāvjiem - Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas 
aģentūra”, kā arī zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā ieinteresēto valsts iestāžu - VARAM, Latvijas Pašvaldību savienības 
un Iepirkumu uzraudzības biroja - pārstāvjiem. 
        2) 15.jūnijā otrā Latvijas ekspertu grupas darba sanāksme Projekta ietvaros, kura mērķa īstenošanai - veicināt zaļā 
publiskā iepirkuma (ZPI) izmantošanu pašvaldību konkursos Latvijā  – šī ekspertu grupa tika šogad dibināta. 
        Paredzēts, ka izveidotā ekspertu grupa sniegs atbalstu un tehnisku palīdzību valsts un pašvaldību iestādēm ZPI 
pielietošanā. Projekta galvenais mērķis ir stiprināt valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti, pielietojot inovatīvus 
risinājumus, veiksmīgi ieviest zaļo publisko iepirkumu (ZPI) ar nolūku paaugstināt institucionālo spēju taupīt enerģiju, 
samazināt CO2 izmešu daudzumu un saistītās izmaksas. 
        Projekta ietvaros  ir analizētas attiecīgās institucionālās vajadzības, kā arī  ZPI labā un ne tik labā  prakse. Kopumā 
rezultāti liecina, ka nepieciešams uzlabot sadarbību starp ZPI ieviešanas politiku valsts līmenī un reālo praksi, ko veic 
valsts sektora amatpersonas, kas atbild par iepirkumiem. Ir radies iespaids, ka, neskatoties uz visiem centieniem ZPI 
politikas īstenošanā valstīs, informācija nesasniedzot galveno mērķi. Tomēr ir identificēti daudzi labās prakses piemēri. 
Tāpēc jāgatavo nodarbību programmas šī gada otrajā pusē paredzētajām apmācībām Projekta ietvaros, iekļaujot tajās 
identificētos labos piemērus .  
        Projekta galvenais mērķis ir stiprināt valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti, pielietojot inovatīvus risinājumus, 
veiksmīgi ieviest zaļo publisko iepirkumu (ZPI) ar nolūku paaugstināt institucionālo spēju taupīt enerģiju, samazināt 
CO2 izmešu daudzumu un saistītās izmaksas. No projekta tiek sagaidīta inovatīva pieeja arī ilgtspējīgas enerģijas 
iepirkumos. 
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Siltumenerģijas tarifs 2015./2016.gada apkures sezonā 

        Noslēgusies 2015./2016.gada apkures sezona, kas bija par vienu dienu īsāka nekā 2014./2015. gada apkures sezona, 
taču vidējā āra gaisa temperatūra bija par 0,4ºC zemāka. Salīdzinot ar 2014./2015. apkures sezonu, siltumenerģijas 
patēriņš pieauga par 2,5%, bet līdz ar to, ka ievērojami kritās dabasgāzes cena un samazinājās arī siltumenerģijas tarifs, 
kopējās izmaksas par siltumu pagājušā apkures sezonā rīdziniekiem saruka vidēji par 16%. Atskatoties uz 
siltumenerģijas tarifa dinamiku pēdējās 2 apkures sezonās, t.i., sākot no 2014. gada oktobra, tas ir samazinājies par 33% 
un jūnijā nokrities līdz 39,19 EUR/MWh. Pašreiz spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ir zemākais kopš 2008.gada 
februāra. Informācijas avots AS “Rīgas siltums” avīze (2016.gads, Nr.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Aizvadītajā mēnesī laistas klajā divas jaunas grāmatas par siltumapgādi. Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes 
lielākais operators A/S “Rīgas siltums” saistībā ar uzņēmuma nodibināšanas 20.gadadienu laidis klajā autoru kolektīva - 
Sigita Šnē, Jānis Ķeruss, Valdis Vāravs - sastādītu grāmatu “NO OGĻU LĀPSTAS LĪDZ AUTOMĀTIKAI Centralizētā 
siltumapgāde Rīgā no 20. gs. 50. gadiem  līdz mūsdienām”. 166 lapaspušu biezajā grāmatā apskatīti Rīgas centralizētās 
siltumapgādes tapšana un pirmsākumi  (no 20. gs. 50. gadu beigām līdz 80.gadu vidum), straujās pārmaiņas 90.gadu 
pirmajā pusē, kas atspoguļotas arī laikrakstu fragmentos, kā arī Rīgas siltumapgādes straujais modernizācijas process pēc 
1996.gada saistībā ar AS “Rīgas siltums” nodibināšanu. Attīstība un procesu optimizācija turpinās. Tās ir kļuvušas par 
uzņēmuma ikdienu – pārliecinoši pauž grāmatas autori. Grāmata klātienē ir apskatāma Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas 
aģentūra” Energoefektivitātes informācijas centrā  2.stāvā, Brīvības ielā 49/53, Rīgā. 
        Fizikālās enerģētikas institūta vadībā un sadarbībā ar Latvijas energouzņēmumiem A/S “Latvenergo”, A/S “Rīgas 
siltums”, kā arī Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”, Cietvielu fizikas institūtu un Rīgas Tehnisko universitāti ir 
izstrādāta jauna grāmata „Siltumapgādes optimizācija. Problēmas un risinājumi pašvaldību administratīvajās teritorijās”, 
kuras autori ir Maija Rubīna un Aivars Cers (redzami attēlā zemāk grāmatas atvēršanas pasākumā 2016.gada 9.jūnijā). 
Grāmatu apgādā “Jumava” izdotajā grāmatā uz 206 lapaspusēm  sniegts ieskats par jau notikušajām un plānotajām 
izmaiņām siltumapgādē, ieviešot inovatīvas un viedas tehnoloģijas, kas ievērojami paaugstina energoefektivitāti un ļauj 
aktīvi risināt vienu no galvenajām ar enerģētiku saistītajām problēmām – siltumnīcefektu izraisošo gāzu samazināšanu 
globālo klimata pārmaiņu novēršanai.  
 
 

Jaunas grāmatas par siltumapgādi 
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Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un 
atjaunošanas iespējas 

 
 
Laimdota Šnīdere - Rīgas Tehniskās universitātes docente Dr. phys. 
 
 
        Pētījuma “Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību 
novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) 
Tehniskās daļas pētījumu objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunošanas 
iespēju analīze Rīgas tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves mikrorajonos un kvartālos. Tēmas aktualitāte 
saistīta ar dzīvojamo ēku ievērojamu nolietojumu, ievērojamu siltumenerģijas patēriņu un dzīvokļu īpašnieku pasivitāti 
dzīvojamo māju renovācijas projektu realizācijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Rīgas tipveida apbūvi veido laika periodā no 1950.gada līdz 1992.gadam būvētas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. 
Nosacīti šīs ēkas var iedalīt desmit veidos, kurus profesionālajā vidē sauc par tipveida vai sērijveida ēkām. Pārsvarā 
noteikta tipa ēkas būvēja vienlaicīgi un tās veido ēku grupas dažādās Rīgas apkaimēs. Noteikta tipa ēkām ir līdzīgas 
konstruktīvās un ārējo būvkonstrukciju siltumtehniskās īpašības. Tāpēc būtu racionāli organizēt noteiktu ēku tipu un 
grupu vienlaicīgu atjaunošanu, izstrādājot tām piemērotu energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunošanas pasākumu 
plānu. Sistēmisku un liela apjoma atjaunošanas projektu realizāciju var organizēt dažādos veidos, tomēr par vienu no 
piemērotākajiem tiek uzskatīta energoservisa (ESKO) uzņēmumu veidošana. 
        Lai analizētu iepriekšminēto pieņēmumu realizācijas nosacījumus, tika izvēlēti vairāki vienlaikus noteiktā laika 
periodā būvētu tipveida dzīvojamo māju kvartāli dažādās Rīgas apkaimēs. Piemēram, 602.sērijas tipveida dzīvojamo 
māju kvartāli Purvciemā, Imantā un Ziepniekkalnā, 316.sērijas dzīvojamo māju kvartāls Juglā, 464.sērijas dzīvojamo 
māju kvartāls Juglā un 467.sērijas dzīvojamo māju kvartāli Purvciemā. Kopējais apsekoto dzīvojamo māju skaits ir 132. 
        Katrai ēkai, atbilstoši lietotajiem materiāliem un konstrukcijām, ir noteikts vidējais kalpošanas ilgums. Līdzīgi 
vidējais kalpošanas ilgums ir noteikts ēku konstruktīvajām sastāvdaļām un inženierietaisēm (Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumi Nr.907 no 28.09.2010.). Dzīvojamo māju ekspluatācijas laikā uzkrājas noteikti nolietojuma 
defekti. Tā kā tipveida dzīvojamo māju vidējais kalpošanas ilgums ir 60 gadi (464.sērijas,467.sērijas un 602.sērijas 
mājām) vai 70 gadi (316.,318.sērijas mājām), tad kā pirmais darba uzdevums tika īstenota ēku tehniskā apsekošana, 
pētāmā kvartāla dzīvojamo māju tipa tehniskās apsekošanas pārskata sastādīšana, nolietojuma defektu un 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un būvniecības pasākumu tāmes sagatavošana. 
        Atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam tika apsekoti atbilstoši dzīvojamo māju būvniecības periodam 
izvēlēto Rīgas apkaimju daudzdzīvokļu dzīvojamo namu kvartāli un tajos esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Tika 
veikta šo ēku būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju apsekošana ar mērķi noteikt to tehnisko stāvokli. Kopumā tika 
apsekotas 132  (318., 319.,464.,467. un 602.sērijas) dzīvojamās ēkas un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.444 
(Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Būvju tehniskā apsekošana") tika sagatavoti ēku tehniskās 
apsekošanas atzinumi, katrai dzīvojamo ēku sērijai norādot būtiskākos defektus. Kopumā apsekoto daudzdzīvokļu ēku 
tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Galvenie konstatētie defekti: 
- nekoptas ēkām pieguļošās teritorijas un labiekārtojuma zemais līmenis, bedrains asfalta iesegums iekšpagalmos,   
  nomīdītie zālāji; 
- bojātas ēku apmales, daudzviet tās ir ar kritumu uz ēku; 
- vienmuļas un neatjaunotas ēku fasādes; 
- koka rāmju logi ir nolietojušies, tie ir dažādās krāsās; 
- daudzviet ēkās ir uzstādīti zemas kvalitātes PVC logu rāmji, tie neatbilst sākotnējam risinājumam; 
- nožogotas, aizbūvētas un haotiski iestiklotas lodžijas un balkoni; 

                                               REA vēstnesis 

    

Attēls Nr. 1. Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves ilustratīvi piemēri Rīgas mikrorajonos 
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- starppaneļu šuves ir aizpildītas ar zemas kvalitātes hermetizācijas materiāliem, nav nodrošināts šo šuvju hermētiskums; 
- lielā vairumā ēku neapmierinošā stāvoklī ir lietus ūdens novadīšanas tīkli; 
- neapmierinošā stāvoklī ir esošā apkures maģistrālo vadu siltumizolācija un noslēgarmatūra;  
- neremontētas koplietošanas telpas. 
        Atbilstoši apsekošanas rezultātā konstatētajam ēkas tehniskajam stāvoklim ir sastādītas orientējošas būvdarbu 
izmaksu tāmes katrai ēku sērijai.  
Veiktā darba rezultātā tiek secināts, ka, veicot apsekoto ēku ārējo konstrukciju siltināšanu, logu nomaiņu, apkures 
sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas atjaunošanu un apkures sistēmas balansēšanu, tiek būtiski paaugstināts šo ēku 
energoefektivitātes līmenis, tiek uzlabots ēku vizuālais izskats, un tiek uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi. 
        Ēku siltumenerģijas patēriņu nosaka energoefektivitāte, kas pēc definīcijas nozīmē enerģijas lietderīgu izmantošanu. 
Atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Ēku energoefektivitātes likums” ēkas energoefektivitāte ir relatīvs enerģijas 
daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei 
nepieciešamās enerģijas patēriņu ēkas tipam raksturīgos ekspluatācijas apstākļos. Ēkas energoefektivitāti raksturo ar 
jēdzienu “īpatnējais siltumenerģijas patēriņš”, tā mērvienība ir kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā (kWh/m2 gadā). Lai 
samazinātu siltumenerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams saprast, kādi siltuma zudumi ir jākompensē, kāpēc tie ir 
radušies un kādi energoefektivitātes pasākumi ir jāveic. Tā kā katra māja ir unikāla, tad arī energoefektivitātes pasākumi 
katrai ēkai būs atšķirīgi. Lai noteiktu enerģijas patēriņu ēkā apkures sezonas laikā, jāapzinās četri galvenie ēkas siltuma 
bilanci veidojošie faktori: 
- siltuma zudumi caur ēkas norobežojošām konstrukcijām (sienas, logi, durvis, bēniņu pārsegums vai jumts, pirmā stāva   
   vai pagraba grīda); 
- siltuma zudumi no telpām ar izplūstošo silto gaisu jeb konvektīvie siltuma zudumi; 
- ēkas iekšējo siltuma avotu izdalītā enerģija telpās (elektroiekārtu, gaismas ķermeņu, karstā ūdens, cilvēku izdalītais 
siltuma daudzums; 
- saules siltuma enerģija, kas caur logiem sasilda priekšmetus telpā, un ēkas norobežojošās konstrukcijas no ārpuses, 
tādējādi samazinot siltuma zudumus caur šīm konstrukcijām.  
        Šo siltuma daudzumu starpību apkures sezonā, kas Latvijā ilgst aptuveni 200 dienas ir jākompensē, papildus 
pievadot apkures siltuma daudzumu. 
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Attēls Nr. 2. 
Balkonu konstrukciju nolietojuma rezultātā 

radušies defekti tiek konstatēti visbiežāk 
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      Tabula Nr.1 Apsekoto tipveida dzīvojamo ēku raksturojums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      * - Gaisa caurlaidības mērījumi veikti atsevišķos dzīvokļos atjaunotā un neatjaunotā ēkā 
      ** - Gaisa caurlaidības mērījumi nav veikti, jo nav pieejama pilnībā atjaunota šī tipa ēka 
 

        Tipveida dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņu raksturojošie rezultāti iegūti, balstoties uz AS “Rīgas siltums” 
informāciju par kopējo siltumenerģijas patēriņu. Aprēķināti un apkopoti dati par 132 daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas 
patēriņu apkurei laika periodā no 2010.gada līdz 2015.gadam. Šī informācija ir nepieciešama, lai katrai no analizētām 
ēkām noteiktu energoefektivitātes potenciālu, veiktu finanšu aprēķinus nepieciešamo līdzekļu piesaistīšanai ēkas 
atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizēšanai. 
        No veikto aprēķinu tabulām varam novērot kopēju tendenci – īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei apskatāmo 
piecu sezonu laikā ir samazinājies. Tas nozīmē, ka energoefektivitātes jautājumi daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem un 
apsaimniekotājiem kļūst nozīmīgi, jo daudzviet ir paveikts to pasākumu kopums, kas neprasa lielas investīcijas – 
noregulēti siltummezgli, noblīvētas spraugas, iespēju robežās nobalansētas apkures sistēmas, sakārtoti ēku ieejas mezgli. 
Lai vēl vairāk samazinātu siltumenerģijas patēriņu, ir jāveic ēku energoefektīva atjaunošana. Šajā darbā aprēķinātā un 
apkopotā informācija palīdzēs izstrādāt ēku atjaunošanas koncepciju, sastādīt energoaudita pārskatu, izvēlēties piemērotu 
finansēšanas modeli, lai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība varētu pieņemt profesionāli kompetentu lēmumu 
atjaunošanas uzsākšanai. 

                                               REA vēstnesis 

Ēku atrašanās vieta, 
būvniecības gadi 

Ēku 
tipveida 

sērija 

Ēku 
skaits/ 

dzīvokļu 
skaits 

Dzīvokļu 
apsildāmā 

platība 
kopā 

Siltumenerģijas 
patēriņš 
apkurei 

Ārējo 
būvkonstrukciju 
atjaunošanas un 

siltināšanas 
izmaksas 

Gaiscaurlaidības 
mērījumi veikti 

Gab. m² kWh/m² EUR/m² 
Jugla, Brīvības gatve 

un Tirzas iela; 
1959-1965 

316; 
318 

29 (40) / 
1383 

59167 143 (160) 89 A* 

Jugla, Silciema iela; 
1959-1965 

464 
23 / 
1752 

83787 127 76 A* 

Purvciems, Dzelzavas, 
Ūnijas un Vaidavas 
iela, ziemeļu daļa; 

1969-1974 

467; 
5 stāvi 

8 / 508 22401 135 110 B** 

Purvciems, Dzelzavas, 
Ūnijas un Vaidavas 
iela, dienvidu daļa; 

1969-1974 

467; 
5 stāvi 

12 / 773 33856 135 110 B** 

Purvciems, Dzelzavas 
iela 23,25,35,37,39; 

1973-1975 
602 5 / 719 33304 123 84 A* 

Purvciems, 
Andromedas gatve un 
Dž. Dudajeva gatve; 

1975-1980 

Lietuvie
šu 

projekts 
11 /747 36761 111 88 B** 

Purvciems, Dzelzavas 
iela 53-81; 1975-1980 

467; 
9 stāvi 

15 / 778 38471 152 90 B** 

Imanta,  Rigondas 
gatve un Kleistu iela; 

1975-1980 
602 

10 (ēka 
Rigonda
s gatvē 4 
atjaunot
a) / 891 

44526 132 (65) 80 A* 

Ziepniekkalns,Valdeķu 
iela 50 un 52; 1985-

1992 (1995) 
602 8 / 778 39865 122 83 A* 
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        Viena no tipveida dzīvojamo māju dzīvokļu telpu izmantošanas problēmām ir kvalitatīva telpu mikroklimata 
nodrošināšana. Īpaši nozīmīgs šis jautājums kļuvis līdz ar ēku iedzīvotāju patvaļīgi veikto tradicionālo logu nomaiņu uz 
rūpnieciski ražotu stikla pakešu logiem. Līdzīgas problēmas kvalitatīva dzīvokļu telpu gaisa mikroklimata nodrošināšanā 
izveidojas, nepilnīgi vai nekvalitatīvi veicot ēku atjaunošanas un energoefektivitātes būvdarbus. Lai daļēji analizētu 
nekvalitatīva dzīvokļu telpu gaisa mikroklimata cēloņus un kliedētu dažus nepareizus priekšstatus par problēmu rašanās 
cēloņiem, tika veikti gaiscaurlaidības mērījumi tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu telpās. 
Dzīvokļu telpu gaisa caurlaidības mērījumi tika veikti trīs dažādās tipveida ēkās – 602.sērijas, 464.sērijas un 
316./318.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Katrā izvēlētā tipa ēkā mērījumi bija jāveic renovētas ēkas dzīvoklī ar 
uzstādītiem pakešu logiem, nerenovētas ēkas dzīvoklī ar uzstādītiem pakešu logiem un nerenovētas ēkas dzīvoklī, kurā ir 
uzstādīti tradicionāli logi, t.i., padomju laika koka logi. Gaiscaurlaidības mērījumi tika veikti 8 dzīvokļos saskaņā ar 
standarta LVS EN 13829:2013 noteikumiem. Gaiscaurlaidības mērījumus un to rezultātu analīzi veica Maģ. sc. ing 
Andris Vulāns. 
        Andris Vulāns ir sertificēts Pasīvo māju projektētājs, sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā, 
ēku gaiscaurlaidības mērījumu veikšanas speciālists atbilstoši “BlowerDoor GmbH” standartiem, kā arī vairāku 
zinātnisko publikāciju un daudzu populārzinātnisko rakstu autors Latvijas preses izdevumos. 
 
Gaiscaurlaidības mērījumu galvenie rezultāti: 
- vairumā gadījumu telpās, kurās neblīvie koka profilu logi nomainīti uz blīvākiem (gaisnecaurlaidīgākiem) pakešu tipa  
  logiem, gaisa apmaiņa ir mazāka; 
- jauno logu konstrukcijās un iebūves risinājumos ir konstatētas būtiskas nepilnības, kā rezultātā arī caur uzstādītiem  
  jaunajiem logiem ir konstatēta gaisa plūsma; 
- salīdzinot māju sēriju datus, var secināt, ka 602.sērijas dzīvokļi ir visgaisnecaurlaidīgākie, pat tad, ja tajos ir arī  
  tradicionālie divstiklu koka profilu logi; 
- gaisa apmaiņas intensitāti dzīvokļos ietekmē arī dabīgās vēdināšanas atveru stāvoklis, t.i., gaisa apmaiņa dzīvokļos,  
  kuros ir uzstādītas mūsdienīgākas konstrukcijas, gaisa cirkulācija caur tām ir mazāka. 
- gaisa plūsma dzīvokļos norisinās ne tikai caur logiem, bet arī caur būvelementu mezglu vietām, piem., starpstāvu  
  pārseguma pieslēgumā pie ārsienas, ārsienas un bēniņu pārseguma pieslēguma vietā; 
- daudzos dzīvokļos (galvenokārt renovētajos) kā būtiskas nekontrolētas gaisa plūsmas zonas ir komunikāciju šahtas jeb  
  atvērumi ap cauruļvadiem. 
        No dzīvokļu iemītnieku aptaujāšanas izriet, ka daļā dzīvokļu regulāri tiek veikta telpu vēdināšana (arī dzīvokļos, 
kuros ir tradicionālie divstiklu koka profilu logi), līdz ar to vienīgi dabīgās gaisa apmaiņas dati nesniedz pilnvērtīgu ainu 
par faktisko gaisa apmaiņu dzīvokļos. 
 
Gaiscaurlaidības mērījumu rezultātu atziņas: 
- pēc iegūtajiem dzīvokļu gaiscaurlaidības mērījumu rezultātiem ir iespējams secināt, ka renovētos dzīvokļos gaisa  
  apmaiņa ir mazāka nekā dzīvokļos, kas nav renovēti. Taču šāda pieeja ir uzskatāma par nekorektu un mūsdienu ēku  
  energoefektivitātes un komforta prasībām neatbilstošu, jo: 
- nav iespējams iegūt energoefektīvu ēku un mazākus izdevumus par apkuri, ja netiek samazināti nevēlamie gaisa  
  apmaiņas zudumi; 
- svaigā gaisa pieplūde caur logiem (tos neatverot) ir uzskatāma kā problēmas vienkāršošana un padomju laika  
  domāšanas un rīcības transformēšana uz mūsdienu energoefektivitātes prasībām; 
- logu nomaiņa uz jauniem, siltumtehniski efektīvākiem, ir jāvērtē kopā arī ar termālā komforta uzlabojumiem; 
- vairumā gadījumu problēma ar telpu vēdināšanu ir saistīta ar cilvēku (jo īpaši vecākās paaudzes) nezināšanu par to,  
  kādi ir ieguvumi no logu nomaiņas uz siltumtehniski efektīvākiem un kā pareizi organizēt telpu vēdināšanu, ja dzīvoklī  
  uzstādīti blīvi (gaisnecaurlaidīgi) logi. 
        Pētījuma “Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību 
novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) 
Tehniskās daļas mērķis ir noskaidrot un definēt galvenos principus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas un 
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācijai, lai Rīgas pašvaldības pārvaldīto dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašniekus iesaistītu dzīvojamo māju atjaunošanas projektu realizācijā. 
        Lai sasniegtu pētījuma mērķi, nepieciešama plaša un daudzpusīga problēmas izpēte no dažādiem aspektiem, tādēļ 
darbā par prioritāriem izvirzīti šādi uzdevumi: 
- iepazīstināt ar jēdzienu „ēku energoefektivitāte” un parādīt normatīvo aktu praksi un institucionālo atbildību aktu  
  veidošanas procesā; 
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- raksturot Rīgas dzīvojamās apbūves sastāvu, dzīvojamo ēku tipus, to vidējo kalpošanas ilgumu, konstruktīvo elementu  
  un inženierietaišu vidējo kalpošanas ilgumu; 
- raksturot un izskaidrot dažādus daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas realizācijas modeļus un to izmantošanas  
  iespējas Rīgas apstākļos; 
- analizēt tipveida dzīvojamo ēku siltumenerģijas patēriņu un aprēķināt siltumenerģijas ietaupījuma potenciālu; 
- analizēt tipveida ēku tehnisko stāvokli, noteikt raksturīgos ēku nolietojuma defektus, noteikt atjaunošanas pasākumu  
  apjomu un novērtēt atjaunošanas būvdarbu izmaksas; 
- analizēt laika periodā no 2009. līdz 2013.gadam realizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas rezultātus,  
  apkurei iegūto siltumenerģijas ietaupījumu, izmantotos atjaunošanas risinājumus un realizācijas izmaksas; 
- izstrādāt atjaunošanas realizācijas principus un definēt nosacījumus vēlamā rezultāta sasniegšanai; 
- definēt energoservisa uzņēmuma izmantošanas principus sistēmiskas dzīvojamo ēku atjaunošanas realizācijā; 
- formulēt pašvaldības energoservisa uzņēmuma priekšrocības dzīvojamo ēku atjaunošanas realizācijai Rīgas pašvaldības  
  dzīvojamā fondā. 
- sniegt ieskatu par siltumenerģijas patēriņa regulēšanas un patēriņa uzskaites lomu kvalitatīvas atjaunošanas realizācijā; 
- sniegt ieskatu par regulētas gaisa apmaiņas nozīmi dzīvokļos dzīvokļu īpašnieku veselības un komforta nodrošināšanā. 
 
        Uzdevumu izpildei izmantotā pētnieciskā metode bija kvalitatīvā analīze, kurā tiek novērtēti un salīdzināti dažādu 
ēku tipu siltumenerģijas patēriņa dati, energoauditu rezultāti un atjaunošanas būvniecības pasākumu tāmes. Uzdevumu 
izpildei tika izmantota arī kvantitatīvā metode, kas izpaužas matemātisko modeļu izveidošanā un aprēķinu veikšanā, lai 
varētu salīdzināt siltumenerģijas ietaupījuma potenciālu dažādiem atjaunošanas realizācijas scenārijiem, kā arī, lai 
noteiktu dzīvojamo māju atjaunošanas realizācijas principus un definētu nosacījumus šo principu realizācijai. 
        Pētījuma uzdevumu izpildē tika izmantoti reāli atjaunotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņa 
dati pirms un pēc atjaunošanas, ka arī publiski pieejamie dati par atjaunošanas realizācijas kopējām izmaksām. 
Secinājumu pārbaudei analizēti šo māju energoauditi un atjaunošanas realizācijas būvdarbu tāmes, kā arī intervēti 
renovācijas projektu vadītāji. 
 
Vispārīgie secinājumi 
1. Siltumenerģijas ietaupījuma potenciāla novērtējums miljonos EUR maksājuma izteiksmē vēlreiz apstiprina jau zināmo  
    daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību: siltumenerģijas ietaupījuma rezultātā  
    ievērojami samazinās valsts vajadzība importēt fosilo kurināmo, ievērojami samazinās CO2 izmešu daudzums  
    atbilstoši Eiropas Savienības attīstības mērķiem un pieņemtajām direktīvām, samazinās iedzīvotāju izmaksas par  
    mājokli. 
2. Ja daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekti tiek realizēti masveidā un profesionāli, atjaunošanas projektu realizācijas  
    laikā tiek radītas darbavietas (vidēji viena darbavieta katriem EUR 15 000 būvniecības izmaksu). Kvalificēts  
    darbaspēks un ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu vadības prasmes varētu būt arī eksportspējīgs  
    produkts ārpus Eiropas Savienības. 
3. Dzīvojamo māju atjaunošanas projektu realizācijas laikā būtiski palielinās valsts un pašvaldības nodokļu ieņēmumi,  
    vidēji līdz 30 % no projekta realizācijas izmaksām. 
4. Būtiski tiek uzlabots mājokļu tehniskais stāvoklis, novērsti nolietojuma defekti, atjaunots māju kalpošanas ilgums,  
    samazināts siltumenerģijas patēriņš un uzlabots dzīvokļu telpu mikroklimats. Būtiski tiek uzlabota pilsētvides  
    arhitektoniskā kvalitāte un dzīvojamo māju kā vides objektu kvalitāte. 
5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanā nepieciešama sistēmiska pieeja, kas nodrošinātu māju atjaunošanas un  
    energoefektivitātes paaugstināšanas darbu kvalitāti un atjaunošanas izmaksu samazināšanu. 
6. Valsts un pašvaldību normatīvo aktu līmenī jānodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas kvalitātes  
    vadība un kvalitātes prasības, lai sasniegtu nepieciešamo siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 50% apjomā un gaisa  
    apmaiņu dzīvokļu telpās. 
7. Jāorganizē vienlaicīga liela skaita viena tipa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana ēku grupās vai kvartālos, kas  
    nodrošinātu atjaunošanas izmaksu apjoma atlaides un vienota kvartāla arhitektoniskā tēla veidošanu. 
8. Jāveicina inovatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas materiālu un būvdarbu veikšanas paņēmienu izstrāde,  
    kas paaugstinātu darba ražīgumu un ļautu sasniegt izmaksu samazinājumu. 
 
Dzīvokļu īpašnieku iesaiste māju atjaunošanā 
Viens no būtiskākajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas projektu realizācijas šķēršļiem ir sabiedrības 
vispārējā negatīvā attieksme pret būvdarbu veikšanu un būvniecības nozari tās zemās reputācijas dēļ.  
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        Sabiedrībā valdošais viedoklis ir tāds, ka būvuzņēmēji nespēj nodrošināt būvdarbu izpildi nepieciešamajā kvalitātē, 
kas dzīvojamo māju atjaunošanas projektos tieši ietekmē ietaupītās siltumenerģijas daudzumu. 
        Lai būtiski mainītu dzīvokļu īpašnieku attieksmi par iesaistīšanos savas mājas atjaunošanas procesā, jāizveido un 
jāpiedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo mājas dzīvokļu īpašniekiem tāds mājas atjaunošanas pakalpojums, kas tā saņēmēju 
atbrīvotu no nepieciešamības vienu reizi mūžā organizēt profesionāli sarežģītu projektu, lai iegūtu zema enerģijas 
patēriņa arhitektoniski pievilcīgu māju. 
        Jārealizē principiāli jauna pieeja daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieku atbalsta iegūšanai, pilnībā atbrīvojot 
dzīvokļu īpašniekus no sarežģītām profesionālajām darbībām būvniecības procesa vadībā un finansējuma piesaistē, 
sagatavojot un piedāvājot mājas atjaunošanas pakalpojumu ar visiem saprotamu un garantētu rezultātu. 
        Pētījumā analizētā citu valstu pieredze dzīvojamo ēku atjaunošanā, līdzšinējā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
būvniecības pieredze, kā arī Latvijā realizēto tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas rezultātu analīze ļauj 
izteikt sekojošus secinājumus par dzīvojamo māju atjaunošanas realizācijas principiem un sistēmiskas dzīvojamo māju 
atjaunošanas iespēju Rīgā. 
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana ir neatliekami nepieciešama: 
- mikrorajonu un dzīvojamo māju kā vides objektu sakārtošanai; 
- dzīvojamo māju nolietojuma defektu novēršanai; 
- apkurei nepieciešamā siltumenerģijas patēriņa samazinājumam. 
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas realizācijas pamatā ir jābūt principam, ka dzīvojamās mājas atjaunošanas 
finanšu ieguldījumi noteiktā laika periodā, ne ilgākā kā divdesmit gadi, atmaksājas no neveiktā maksājuma par 
atjaunošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas ietaupījuma. 
Lai īstenotu šo principu, jāizpildās sekojošiem nosacījumiem: 
- siltumenerģijas cenai jābūt ne mazākai kā 55 - 60 EUR par MWh; 
- atjaunošanas rezultātā jāsasniedz vismaz 50% apkurei nepieciešamās siltumenerģijas ietaupījums, salīdzinot ar patēriņu  
  pirms atjaunošanas; 
- atjaunošanas realizācijas izmaksas ir aptuveni 100 - 120 EUR vienam dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetram; 
- atjaunošanas realizācijas finanšu resursu izmaksas (aizdevumu procentu likme) nepārsniedz 3% gadā. 
 
        Siltumenerģijas cenas pieaugums un jebkura veida finanšu atbalsts dotāciju vai samazinātu procentu likmju veidā 
tikai uzlabo minēto nosacījumu izpildi.  
        Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas projektu realizācijai 2016.gadā ir nepieciešama sekojošu 
nosacījumu izpilde: 
1. Valsts un pašvaldību normatīvo aktu līmenī jānodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas kvalitātes  
    vadība un kvalitātes prasības, lai sasniegtu apkurei nepieciešamo siltumenerģijas ietaupījumu 50% apjomā un gaisa  
    apmaiņu dzīvokļu telpās. 
2. Dzīvokļu īpašnieku maksātspēja neatļauj veikt papildus maksājumu par atjaunošanu, tāpēc kopējie maksājumi pēc  
    dzīvojamās mājas atjaunošanas nedrīkst pārsniegt maksājumus neatjaunotā dzīvojamā mājā. 
3. Siltumenerģijas cenas un atjaunošanas izmaksu attiecība 2016.gadā nepieļauj izmantot principu, ka dzīvojamās mājas  
    atjaunošana atmaksājas no ietaupītās siltumenerģijas neveiktā maksājuma 15-20 gadu periodā. Dzīvojamo māju  
    atjaunošanai nepieciešama finanšu dotācija vismaz 50% apjomā no atjaunošanas projekta izmaksām. 
 
Energoservisa uzņēmumi (ESKO) 
        Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas projektus, kuros ar vienkāršiem energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumiem (izmantotā siltumizolācijas materiāla biezums 10-12 cm) un rūpīgu projekta vadības darbu sasniegts 50% 
siltumenerģijas ietaupījums apkurei, Rīgā realizējušas vairākas dzīvokļu īpašnieku biedrības. Tomēr masveidā 
sistēmisku un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas programmu dzīvokļu īpašnieku biedrības nevar 
realizēt gan profesionālās pieredzes trūkuma, gan paredzamā darba apjoma dēļ. 
        Energoservisa uzņēmumu priekšrocība ir profesionāla specializācija tieši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
atjaunošanas projektu vadībā un atbilstošu būvniecības pasākumu realizācijā. Tas nozīmē, ka uzņēmumā tiek uzkrātas 
zināšanas un prasmes par visu tipveida dzīvojamo ēku konstrukcijām, siltumenerģijas patēriņu, tehnisko stāvokli, ir 
tipveida dzīvojamo ēku renovācijas būvprojektu bibliotēka, ir kvalitātes vadības sistēma un kvalificēti sagatavots, 
specializēts darbaspēks ēku atjaunošanas būvniecības pasākumu realizācijai. Pakāpeniski tiek sasniegts augsts darba 
ražīgums un izstrādātas inovatīvas metodes darba ražīguma paaugstināšanai konkrētos būvdarbu veidos. 
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        Energoservisa uzņēmuma priekšrocība ir profesionāla uzņēmuma vadība, renovācijas objektu plūsmas plānošana 
darbaspēka un finanšu racionālai izmantošanai, izdevīgu nosacījumu iegūšana renovācijas finanšu resursu piesaistē, 
izdevīgu nosacījumu iegūšana renovācijas ieguldījumu kredītu atmaksas nosacījumiem un atmaksas grafikiem. 
        Energoservisa uzņēmuma priekšrocība ir renovācijas būvdarbu kvalitātes garantijas sistēma, renovācijas rezultātu 
instrumentālas pārbaudes iespējas un siltumenerģijas ietaupījuma monitoringa sistēma, profesionālās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas sistēma un izdevīgi apdrošināšanas prēmiju apjomi. 
 
Rīgas pašvaldības energoservisa uzņēmums (PEKO) 
        Rīgas pašvaldības energoservisa uzņēmuma priekšrocība ir īpašs stāvoklis daudzdzīvokļu māju īpašuma tiesību 
jomā. Rīgas pašvaldībai ir īpašuma tiesības uz dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā nepārņemto dzīvojamo māju kopīpašuma 
daļām. Šis apstāklis juridiski atvieglo lēmuma pieņemšanu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu. 
        Rīgas pašvaldības energoservisa uzņēmuma priekšrocība ir pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas uzņēmums, kas pārvalda un apsaimnieko 54% Rīgā esošo daudzdzīvokļu māju. Tas nodrošina tiešas 
komunikācijas iespējas ar katras mājas iedzīvotājiem un relatīvu dzīvokļu īpašnieku uzticēšanos pašvaldības 
uzņēmumam. 
        Rīgas pašvaldības energoservisa uzņēmuma priekšrocība ir iespēja organizēt dzīvojamo māju atjaunošanu māju 
grupu un kvartālu apjomā, profesionāli veidot māju grupu arhitektonisko tēlu un labiekārtojumu, sistēmiski plānot 
atjaunošanas būvdarbu apjomus un to realizācijas termiņus, iegūt apjoma atlaides no darbu izpildītājiem. 
        Rīgas pašvaldības energoservisa uzņēmuma priekšrocība ir iespēja saņemt izdevīgus nosacījumus atjaunošanas 
finanšu resursu piesaistē, tajā skaitā izmantojot Rīgas pašvaldības garantiju sniegšanas iespējas. 
 
 
Kontaktinformācija: 
Laimdota Šnīdere 
E-pasts:  laimdota.snidere@inbox.lv 
 
 
 
 
 
Mg. sc. ing. Mārtiņš Miezis, Mg. sc. ing. Kristaps Zvaigznītis 
 
        Šogad atkal ir sākusies intensīva informācijas plūsma visos medijos par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Tas saistīts 
gan ar Eiropas līdzekļu jauno periodu, gan ar iedzīvotāju apzinīguma pieaugumu, tomēr reāli atjaunošanas darbi 
pagaidām notiek pavisam niecīgā apjomā. Lai identificētu galvenos šķēršļus, biedrība “Ēku saglabāšanas un 
energotaupības birojs” pieteica projektu un veica pētījumu. Pētījuma rezultāti jau ir prezentēti iedzīvotājiem piecās 
Latvijas pilsētās un šajā rakstā ir kopsavilkums par paveikto un secinājumi. 
        Biedrība “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” ir organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt Latvijas 
iedzīvotājiem ilgi kalpojošus mājokļus: drošus, labvēlīgus veselībai un siltus. Biedrība jau četrus gadus pēta 
ekonomiskos un sociālos aspektus daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesā Latvijā, veicot vairākus pētījumus dažādās 
Latvijas pilsētās, intervējot un izglītojot iedzīvotājus. Tāpēc sākumā izklāsts par ēku atjaunošanas iespējām un tālāk arī 
plašāka informācija par pēdējo pētījumu. 
 
Trīs varianti ēkas atjaunošanai 
        Šobrīd praksē ir iezīmējušies trīs galvenie veidi, kā tiek īstenoti un finansēti atjaunošanas projekti – īpašnieki 
uzņemas kredītsaistības, apsaimniekošanas uzņēmums uzņemas kredītsaistības, energoefektivitātes pakalpojuma līguma 
izmantošana. 
        Pirmajā variantā dzīvokļu īpašnieki paši uzņemas kredītsaistības, ņemot kredītus komercbankās. Tā kā bankas 
iedzīvotāju maksājumu disciplīnu vērtē ar paaugstinātu riska pakāpi, kredīta procentu likmes dzīvokļu īpašniekiem ir 
augstas – robežās no 4% līdz 6%. Savukārt projekta sagatavošanu un vadīšanu uzņemas mājas vecākais, speciāli nolīgts 
projektu vadītājs vai trešā iespēja – esošais mājas pārvaldnieks. Šajā variantā visus ar atjaunošanu saistītos riskus 
uzņemas mājas iedzīvotāji paši. 
        Otrais praksē sastopamais variants ir, ka pašvaldībai piederošs apsaimniekošanas uzņēmums uzņemas 
kredītsaistības un organizē projekta sagatavošanu un īstenošanu. 
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        Pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmumam ir iespēja iegūt kredītu projekta realizēšanai ar izdevīgākiem 
nosacījumiem, pat ar 2 – 4 % likmi. Tomēr uzņēmums nevar realizēt lielu skaitu projektus, jo tā bilancē uzkrājas liels 
kredītsaistību apjoms un bankas vairs neizsniedz kredītus. 
        Trešais projektu īstenošanas modelis, kurā ietilpst arī projektu finansēšana, ir ēku atjaunošana ar energoefektivitātes 
pakalpojuma līgumu (Energy Performance Contracting – EPC). Šajā modelī uzņēmums uzņemas kredītsaistības, lai 
īstenotu daudzdzīvokļu ēkas visaptverošu atjaunošanas projektu. Ja tā ir privāta kompānija, piesaistītie naudas resursi 
būs dārgāki nekā pašvaldības uzņēmuma gadījumā, kā arī šajā gadījumā uzņēmums uzkrāj lielas kredītsaistības, un 
bankas vairs neizsniedz kredītus. Uzņēmums uzņemas arī ar projektu saistītos tehniskos riskus un garantē, ka māja pēc 
atjaunošanas sasniegs līgumā definētus kritērijus (piemēram, iekštelpu temperatūra apkures sezonā, procentuālo 
siltumenerģijas ietaupījumu, augstu būvdarbu kvalitāti). 
        Ņemot vērā iepriekšminēto, var teikt, ka daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem ir pieejami vairāki veidi, kā atjaunot savu 
māju. Tomēr līdz šim Rīgā ar ES fondu līdzekļiem atjaunotas tikai 46 daudzdzīvokļu ēkas1. Rīgas enerģētikas aģentūras 
piebilde - no kopējā neatliekami renovējamo māju skaita Rīgā – 6000 - līdz 2014.gadam renovācija ir pabeigta 63 
daudzdzīvokļu mājās (Avots: Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam 
progresa ziņojums par izpildi 2014.gadā.) un 2015.gadā renovācija tika pabeigta vēl 5 daudzdzīvokļu mājās, tādējādi 
renovācija līdz 2015.gadam ir pabeigta 68 daudzdzīvokļu mājās. 
        Parasti pieņemts, ka īpašnieku izlēmības trūkums dzīvojamo ēku sektorā ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kāpēc 
gan Rīgā, gan arī visā Latvijā nenotiek aktīva dzīvojamo ēku atjaunošana. Tas ir svarīgs jautājums aizvien pieaugošās 
mājokļu krīzes apstākļos, kuru sabiedrība šobrīd neapzinās, kā arī atjaunošana nodrošina būtisku ieguldījumu klimata 
pārmaiņu samazināšanā. Saskaņā ar ES datiem, 40% no kopējā enerģijas patēriņa ir saistīts ar mājsaimniecībām – 
lielākajiem enerģijas patērētājiem. 
 

Pētījums visos Latvijas reģionos 
        Biedrība „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” veikusi pētījumu, kura mērķis bija izstrādāt konkrētas 
rekomendācijas un sniegt pierādījumus politikas veidotājiem, pašvaldībām un projektu attīstītājiem, lai panāktu aktīvu 
visaptverošu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu Latvijā. Pētījumā ietvertas gan sociālās, gan vides 
inženiertehniskās pētījumu metodes. Tajā meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem: 
• Kā motivēt daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus atjaunot savas mājas, lai tās būtu ērtas, drošas, ilgtspējīgas, un to  
  ekspluatācijai būtu vismazākā iespējamā ietekme uz klimata pārmaiņām? 
• Kuri komercdarbības modeļi ir iedzīvotāju vislabākajās interesēs, un kāds klimata pārmaiņas samazinošs (enerģiju  
  ietaupošs) pasākumu kopums ir jāīsteno daudzdzīvokļu mājās, lai panāktu maksimālu SEG emisiju samazinājumu? 
 

        Pētījums veikts piecos Latvijas plānošanas reģionos – Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, izvēloties 
vienu pilsētu no katra reģiona. Katrā pilsētā izvēlētas piecas neatjaunotās un piecas atjaunotās mājas. Pētījumā ar divu 
metožu (daļēji strukturētas intervijas un fokusa grupu diskusijas) palīdzību ir uzzināts daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju 
viedoklis un pieredze saistībā ar atjaunošanas procesu. Jautāts ir par to, kā iedzīvotāji vērtē mājas kopienu, kāda ir 
nostāja par atjaunošanas procesu un kāda ir atjaunoto māju situācija. Papildus šai informācijai iegūti arī siltumenerģijas 
patēriņa dati, kā arī informācija par īstenotajiem energoefektivitātes un mājas saglabāšanas pasākumiem, lai sociālos 
faktorus varētu sasaistīt kopā ar tehniskajiem faktoriem. Tas palīdz iegūt labāku kopskatu par daudzdzīvokļu ēku pirms 
un pēc atjaunošanas procesa. Pētījuma rezultāti aplūkotajās pilsētās bija līdzīgi, un tie raksturo arī situāciju Rīgā. 
 

Katrs dzīvoklis atsevišķi vai visi kopā 
        No malas varbūt šķiet, ka padomju laikā celto daudzdzīvokļu ēku atjaunošana un siltināšana ir pašsaprotams, 
loģisks process, it īpaši ņemot vērā to ekspluatācijas laiku, kā arī vizuāli redzamos defektus. Tomēr iedzīvotāji 
lielākoties ievēro un rūpējas tikai par savu dzīvokli. Mājas defekti tiek uztverti tikai tad, kad tie ir jūtami dzīvoklī. 
Dzīvoklis lielākoties ir aprūpēts un, ja ir brīvi finanšu līdzekļi, izremontēts. Visdrīzāk tieši tāpēc līdzšinējās valsts 
pārvaldes iestāžu un pašvaldību stratēģijas, kuras aicina ēkas “atjaunot”, sasniegušas tikai daļējus panākumus. Tad, kad 
padomju laikā celto daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji domā par savām mājām, viņi domā par savu dzīvokli, un funkcionālie 
trūkumi, kas piemīt visai ēkai, uz viņiem neattiecas. 
        Iepriekšminēto apgalvojumu ilustrē arī viens no visbiežāk ieviestajiem pasākumiem ēkā – logu nomaiņa dzīvokļos. 
Jaunu logu uzstādīšana dzīvokļos bija novērojama visām apsekotajām neatjaunotajām mājām. Pārsvarā ir nomainīta daļa 
no visas ēkas logiem, bet ir arī gadījums, kad ir nomainīti visi ēkas logi, ieskaitot logus kāpņu telpās. Daļējas logu 
nomaiņas pirms atjaunošanas pasākuma veikšanas daudzumu var izskaidrot ar to, ka šis pasākums ir visvienkāršāk 
veicams, jo tā īstenošanai nav nepieciešama pārējo iedzīvotāju piekrišana un logi arī ir daļa no dzīvokļa. Ja dzīvokļa 
īpašniekiem ir finanšu resursi, tad dzīvoklis būs ne tikai izremontēts, bet arī tā logi būs nomainīti. 
—————————————————————————— 

1Avots: „Renovēto ēku statistika” Ekonomikas ministrija, 23. maijs 2016. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/renoveto_eku_statistika/. [Piekļūts 28. jūnijā 
2016]. 
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        Tomēr, pat ja izdodas visus mājas iedzīvotājus informēt par ēkas trūkumiem un neapmierinošo stāvokli, tas nebūt 
nenozīmē, ka izdevies pārliecināt par atjaunošanas nepieciešamību. Iegūstot pilnīgu informāciju, negatīvās attieksmes 
lielākoties nomaina citas, pozitīvākas. Vairākkārt parādās attieksmes maiņa no ļoti negatīvas uz mērenu, ko paši 
iedzīvotāji raksturo kā “sliktāk jau nebūs/sliktāk nevar būt”. Iedzīvotājus, kuri ir pret atjaunošanu, parasti laika gaitā 
pārliecina mājas vecākais, eksperti vai citi iedzīvotāji. Attieksmes maiņa notiek, kad iedzīvotāji saprot, ka no 
atjaunošanas nav nekādu zaudējumu, tāpēc nav iemesla to nepamēģināt. Savukārt, tie cilvēki, kas ilgstoši un 
nesatricināmi ir pret, bieži vien nemin konkrētus argumentus savai pozīcijai. 
 

Vai katrā mājā ir kāds “sabotieris” un citi šķēršļi 
        Intervijās vairākkārt minēts viens „iedzīvotājs - sabotieris”, kurš ir pret atjaunošanu un nepieņem ekspertu 
skaidrojumus par ieguvumiem no atjaunošanas. Šie iedzīvotāji mēdz būt ļoti aktīvi un individuāli uzrunā citus mājas 
iedzīvotājus un pārliecina viņus balsot pret atjaunošanu. “Sabotieriem” bieži izdodas, ja ne pilnībā pārliecināt citus 
iedzīvotājus par atjaunošanas nevajadzīgumu, tad vismaz radīt pietiekami daudz šaubu, lai “drošības labad”, cilvēki 
izvēlētos aktīvi neparakstīties par atjaunošanu. 
        Pirms atjaunošanas iedzīvotājiem lielākoties iebildumi bijuši saistīti ar finansēm – bailes no kredīta, nevēlēšanās 
maksāt vairāk, kā arī neuzticība tam, ka kaimiņi spēs samaksāt. Vairums māju vecāko stāsta, ka iedzīvotājus biedē jau 
vārds “kredīts” un bailes balstītas savā un apkārtējo negatīvā pieredzē citos kredītņemšanas gadījumos. Tiek minēti 
krīzes laika notikumi, kad cilvēkiem krasi mainījās ienākumu līmenis un nebija iespējas kredītu apmaksāt. Pastāv 
priekšstats, ka sadarbība ar banku saistībā ar kredītiem bija sarežģīta un bez rezultātiem. Iedzīvotāji baidās, ka sadarbība 
tāda ir joprojām. Daļa vecāka gadagājuma cilvēku uztraucas, ka, ņemot kredītu mājas renovācijai, ieķīlās un tādējādi 
zaudēs savu dzīvokli, kas, protams, nav taisnība. 
        Iedzīvotāji bieži vien pazīst viens otru pēc izskata, retāk pēc vārda vai dzīvokļa numura, taču tuvākas attiecības ir 
salīdzinoši retas. Tā kā iedzīvotāji viens otru nepazīst, tad arī viens otram īpaši neuzticas. Bieži vien vienīgā informācija, 
kas zināma par citiem mājas iedzīvotājiem ir saistīta ar nemaksātājiem (piemēram, redzot kāpņu telpā pie sienas sarakstu 
ar dzīvokļu numuriem un parādu summām), kas tikai veicina neuzticību un skepsi pret kopīgu iesaistīšanos tik finansiāli 
apjomīgā un laikietilpīga projektā kā atjaunošana. 
        Bieži vērojama arī neuzticība celtniecības darbu kvalitātei un uzraudzībai. Celtniecības uzņēmumus redz kā tādus, 
kuriem nevar uzticēties, jo daudziem ir personīga pieredze vai dzirdēti stāsti, kur uzņēmumi veic nekvalitatīvus 
celtniecības darbus, izmanto nepietiekami labus materiālus vai tos zog, un tāpēc darbu veikšanai izmanto mazāk 
materiālu nekā nepieciešams, kā arī var vienkārši pazust, neizdarot darbus – dažkārt aizbēgot ar visu naudu. 

                                               REA vēstnesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 1. Visbiežāk veiktie pasākumi ēkā 
pirms atjaunošanas 



14 Nr.30  2016.gada 2.izdevums 

www.rea.riga.lv 

        Vēl viens šķērslis atjaunošanai ir standarta trīs gadu garantija celtniecības darbiem. Iedzīvotāji to raksturo kā 
nesamērīgi īsu, īpaši salīdzinot ar kredīta ilgumu (piemēram, 3 gadus ilga garantija un 15 gadus ilgs kredīts). 
        Galvojums tiek minēts kā liela problēma atjaunošanas plānošanas posmā. Pašvaldības vairs kredītus negalvojot, un 
apsaimniekotāji arī ne vienmēr uzņemas. Ir daži gadījumi, kad kāds no mājas iedzīvotājiem spēj veikt pirmo iemaksu, 
tad galvojums nav nepieciešams. Dažu neatjaunoto māju vecākie neredz izeju no šīs situācijas un tieši galvojuma 
trūkuma dēļ uzskata, ka viņu ēkā atjaunošana nevar notikt. Galvojuma nepieejamība kopumā tiek minēts kā viens no 
lielākajiem šķēršļiem un problēmām atjaunošanas laikā, jo pat ja viss cits jau ir izdarīts - iedzīvotāji pārliecināti, projekts 
uzrakstīts – bez galvojuma nav iespējams iegūt finansējumu un uzsākt atjaunošanas darbus. Šeit parādās spilgts mīts 
iedzīvotāju vidū, kas ir jākliedē, jo galvojums ēkas atjaunošanas projektam nav nepieciešams. 
 

Ēkas atjaunošanas projekts un process 
        Atjaunošanas projekta rakstīšana un nepieciešamo papīru sakārtošana tiek raksturota kā sarežģīta un laikietilpīga. 
Parasti šajā posmā tiek pieaicināts kāds eksperts - bieži vien mājas vecākā vai kāda cita iedzīvotāja ģimenes loceklis, 
kam bijusi pieredze ar šāda veida darbu (projektiem, Eiropas fondiem). Tas tiek raksturots kā liels ieguvums, un 
informanti uzsver, ka bez pieaicinātā eksperta projektu, iespējams, nebūtu uzrakstījuši. Pāris neatjaunoto ēku māju 
vecākie, kuri piedalījās pētījumā, atzina, ka ir mēģinājuši rakstīt un iesniegt projektus, bet tie nav bijuši pietiekami 
kvalitatīvi, tāpēc atjaunošanas darbus nav izdevies uzsākt. Daļa ir šim procesam izgājusi cauri vairākas reizes un 
intervijās atzīst, ka kādu brīdi šo procesu noteikti neturpinās, ja vien kāds cits mājas iedzīvotājs neuzņemsies iniciatīvu. 
LIAA biežāk sastopamā kritika projekta rakstīšanas laikā saistīta ar to, ka viņi funkcionēja tikai kā kontroles mehānisms 
pēc projekta uzrakstīšanas, bet citādi nepalīdzēja. 
        Māju vecākie kā šķērsli min arī īres dzīvokļus, kas atjaunošanas procesā var būt problemātiski, jo šie mājas 
iedzīvotāji nav tiesīgi pieņemt lēmumu par atjaunošanu. Savukārt, dzīvokļa īpašnieki mēdz būt grūti sasniedzami un 
pārliecināmi. Ja mājā ir vairāki šādi dzīvokļi, tad tas ir reāls šķērslis lēmuma pieņemšanai. Tāpat problemātiski ir 
pašvaldību un/vai sociālie dzīvokļi – posmā pirms atjaunošanas ir svarīgi, ka konkrētā pašvaldība atbalsta ieceri un šo 
dzīvokļu vārdā balso par atjaunošanas veikšanu. Māju vecākie arī bieži nesaprot, kā jārīkojas, ja pašvaldības dzīvoklim ir 
parāds – piemēram, ja dzīvoklī neviens vairs nedzīvo, tam ir lielas parādsaistības, kas kavē kredīta saņemšanu bankā, bet 
nav neviena, no kā prasīt atbildību, jo pašvaldība to neuzņemas. Gan īrnieku, gan pašvaldību dzīvokļu gadījumos, 
iedzīvotāji uzskata, ka nav skaidra pašvaldības atbildība. 
        Iedzīvotāji norāda, ka ir pieejama informācija par iespēju un vajadzību atjaunot padomju laikā celtās daudzdzīvokļu 
ēkas. Kaut gan iedzīvotāji ir informēti, ne vienmēr viņi piekrīt šai informācijai un tai uzticas. Ja informācija par 
atjaunošanu iegūta medijos, tad bieži vien attieksme pret to ir negatīva, jo medijos lielākoties esot sastopami neveiksmju 
stāsti. 
        Saistībā ar terminu „atjaunošana” iedzīvotāji arī atzīst, ka nevarot saprast, vai ir runa par kaut kādiem maziem ēkas 
apkopšanas darbiem, ārsienu siltināšanu, visaptverošu atjaunošanu vai vēl ko citu. Ēkās, kuras pētījuma laikā vēl nebija 
atjaunotas vai pieteikušās šim procesam, valda liela neskaidrība, jo apkārt redzamie piemēri ar citu ēku atjaunošanām 
piedāvā ļoti daudz dažādu variantu par to, kas tieši ir atjaunošana. Pat mājās, kurās ir veikta atjaunošana, iedzīvotāji ne 
vienmēr ir droši, ka to, kas mājā paveikts var saukt par atjaunošanu. Iedzīvotāji uzskata, ka ir pietiekami informēti par 
vispārīgo nepieciešamību ēku atjaunot, taču atzīstas neizpratnē par to, ko tieši tas nozīmē. 
 

Secinājumi 
1. Neatjaunotās ēkās grūti runāt par mājas iedzīvotājiem kā par kopienu, kas nozīmē, ka arī jebkāda kopīga lemšana par  
    māju nav iespējama vai ir ļoti apgrūtināta. 
2. Iedzīvotājiem svarīgākais apsvērums lemšanā par atjaunošanu ir personīgie ieguvumi. Tāpat jāņem vērā, ka argumenti  
    par mājas kā kopienas ieguvumiem ir daudz mazāk iedarbīgi. Tāpēc ir svarīgi iedzīvotājus saprotamā veidā informēt  
    par tās defektiem un izskaidrot, kā katrs defekts un tā novēršana var ietekmēt indivīda dzīves kvalitāti. 
3. Bieži sastopama neskaidrība par to, ko ietver jēdziens atjaunošana. Tāpēc nepieciešams izstrādāt kritēriju kopumu, kas  
    iedzīvotājiem radītu izpratni un drošības izjūtu par atjaunošanu. 
4. Projekta gatavošana tiek identificēta kā sarežģīts process, kura gaitā iedzīvotājiem nepieciešams atbalsts. Nereti mājas  
    vecākais ir spiests pats pašmācības ceļā apgūt un īstenot projekta gatavošanai būtiskās lietas, kas var kļūt par reālu  
    šķērsli atjaunošanas uzsākšanai. Tāpēc nepieciešams izstrādāt skaidras atbalsta formas projekta gatavošanas posmā. 
 

Apkopojot visu iepriekš aprakstīto, varētu teikt, ka situācija ir cerīga. Ēku iedzīvotāji ir izglītoti un ieinteresēti, tomēr ir 
nepieciešams profesionāls atbalsts, lai varētu sagatavoties un veikt ēku atjaunošanu. 
 
Kontaktinformācija: 
Kristaps Zvaigznītis 
E-pasts:  kristaps@ekubirojs.lv 
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Siltumenerģijas patēriņa izvērtējums: no pašvaldības ēkām līdz 
siltumapgādes uzņēmumiem 

 
 
 
M.sc.ing. Agnese Skujevska, Dr.sc.ing. Marika Rošā, Dr.sc.ing. Agris Kamenders 
 
 
        Pētījuma pamatā ir Energoefektivitātes Direktīva 2012/27/ES, kuras viens no mērķiem ir uzlabot esošo centralizētās 
siltumapgādes sistēmu darbību un paaugstināt to efektivitāti. Salīdzinot ar individuālajām apkures iekārtām, centralizētā 
siltumapgāde ir veids, kādā izdevīgi apsildīt ēkas, turklāt pie noteiktiem apstākļiem nodrošinot mazākas oglekļa dioksīda 
emisijas. Lai noteiktu, kas spēj radīt būtiskus uzlabojumus esošajā centralizētās siltumapgādes sistēmā, kā arī identificētu 
konkrēti kādus energoefektivitātes pasākumus būtu jāpiemēro, nepieciešams izvērtēt centralizētās siltumapgādes 
sistēmas pašreizējo stāvokli. Izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmatūru, pētījumā tika identificēti 
potenciālie siltumenerģijas patērētāji Salaspils novadā. Ar izveidotās siltumenerģijas kartes palīdzību iespējams noteikt 
tās teritorijas, kur būtu ekonomiski izdevīgi paplašināt esošo centralizētās siltumapgādes tīklu. Pētījuma laikā tika veikts 
efektīvas centralizētās siltumapgādes izmantošanas potenciāla visaptverošs izvērtējums, kas balstīts uz datiem par 
patērētāju atrašanās vietu un ēkas raksturojumu. Pētījumā izstrādātā siltumenerģijas patēriņa novērtēšanas metodika 
balstās uz Eiropas Komisijas izstrādāto metodoloģiju visaptverošai nacionāla līmeņa siltumenerģijas potenciāla 
noteikšanai [1, 2, 3]. Pētījumā tiek uzsvērtas metodes siltumenerģijas patērētāju identificēšanai un kartēšanai, lai spētu 
izvērtēt centralizētās siltumapgādes potenciālu attiecīgajā teritorijā. 
 
Ievads 
 
        Enerģijas patēriņš un tā plānošana ieņem svarīgu lomu jebkura mājokļa īpašnieka vai pārvaldītāja ikmēneša 
izdevumu aprēķinā. Līdzīgi ir ar ražošanas uzņēmumiem, kur produkcijas cenā ir iekļautas izmaksas par patērēto 
enerģiju. Samazinot enerģijas patēriņu, iespējams gan atvēlēt ietaupītos līdzekļus citām vajadzībām, gan attīstīties un 
ieņemt nozīmīgu vietu kopējā tirgū. Saistībā ar siltumenerģijas patēriņu, pēdējā laikā tiek ieviesti dažādi risinājumi 
patērētās siltumenerģijas samazinājumam, nodrošinot to pašu komforta līmeni vai uzņēmuma darbības apjomu kā 
iepriekš. Efektīvs līdzeklis kā samazināt kurināmā daudzumu un līdz ar to izmaksas par to un radītās emisijas, ir 
centrālās siltumapgādes sistēmas izmantošana. Atsaucoties uz 2012. gadā publicēto pētījumu „Heat Roadmap Europe 
2050”, kopumā ar centrālās siltumapgādes sistēmas palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīs tika nodrošināta 
siltumenerģijas piegāde vien 12% no visiem patērētājiem [4, 5]. 
        Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķus, kas tuvākās desmitgade slaikā jāsasniedz saistībā ar enerģijas ražošanu un 
patēriņu. Šos mērķus dēvē par “20-20-20” mērķiem, kas nozīmē, ka līdz 2020. gadam ES jāpanāk, ka par 20% 
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmeši, līdz 20% jāpalielina atjaunojamo energoresursu īpatsvars enerģijas 
gala patēriņā un par 20% jāpaaugstina energoefektivitāte salīdzinājumā ar 2005. gadu. Eiropas Parlamenta un padomes 
direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti darbības joma: kopēju pasākumu sistēmas izveide energoefektivitātes 
veicināšanai ES, lai nodrošinātu ES 2020. gada 20% energoefektivitātes pamatmērķu sasniegšanu. Direktīvas 14. Pants 
nosaka, ka dalībvalstis līdz 31.12.2015. veic augstas efektivitātes koģenerācijas un efektīvas centralizētās siltumapgādes 
un dzesēšanas izmantošanas potenciāla visaptverošu izvērtējumu. Pētījuma izstrādes laikā līdz 2015.gada jūnijam Latvijā 
netika veikts šāda veida visaptverošs izvērtējums. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ bija ļoti svarīgi izstrādāt 
metodoloģiju, kas ļautu novērtēt siltumenerģijas patēriņu Latvijas pašvaldībās, un pamatojoties uz iegūtajiem 
rezultātiem, izvērtēt centralizētās siltumapgādes potenciālu, kas arī ir šī pētījuma mērķis. 
 
1. Siltumenerģijas patēriņa kartēšana Salaspils novadā 
 
        Nepieciešamo siltumenerģiju iespējams nodrošināt, izmantojot individuālus apkures katlus, lokālās siltumapgādes 
sistēmas un centralizētās siltumapgādes sistēmas. Lai gan vairums siltumapgādes sistēmas raksturojošos parametrus, 
iespējams izteikt kvantitatīvās mērvienībās, tāpat ir nepieciešama arī kartogrāfiska pieeja. Tādā veidā iespējams attēlot 
siltumenerģijas patērētāju grupas (parasti attēlo kā poligonus), esošās centralizētās siltumapgādes tīklu, kā arī 
siltumenerģijas ražotāju (katlumājas, industriālie avoti, termoelektrostacijas u.c.) atrašanās vietu. Karte ir rīks, ar kuru 
iespējams attēlot ne tikai pašreizējo situāciju, bet arī iespējamos attīstības scenārijus. Izmantojot ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas programmatūru, ir iespējams aprēķināt vairākus nozīmīgus siltumapgādes sistēmas parametrus, 
piemēram, konkrētās zonas siltuma patēriņa blīvumu vai attālumu no siltumenerģijas pieprasījuma zonām līdz avotam. 
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1.1. Datu ieguve 
 
        Lai izstrādātu siltumenerģijas patērētāju karti ir nepieciešami gan kvantitatīvā, gan topogrāfiskā informācija. 
Nepieciešams identificēt tās ēkas, kas jau ir pieslēgtas konkrētā reģiona centralizētās siltumapgādes tīklam. Šāda veida 
informācija var būt pieejama vietējai pašvaldībai, tomēr vislabāk par esošajiem centralizētās siltumapgādes klientiem ir 
informēti tieši siltumapgādes uzņēmumi. Izmantojot minētos datus ir iespējams aprēķināt īpatnējo siltumenerģijas 
patēriņu (kWh/m2 gadā). Šo rādītāju var piemērot citām konkrētajā pašvaldībā esošajām dzīvojamām ēkām, kuras nav 
pieslēgtas centralizētās siltumapgādes tīklam. Ja pašvaldībā ir veikti pētījumi par kurināmā patēriņu individuālajās 
apkures iekārtās, siltumenerģijas patēriņu un citiem saistītiem rādītājiem, iegūtos datus var izmantot aprēķinot īpatnējo 
siltumenerģijas patēriņu ēkās ar individuālām apkures iekārtām. Šādā gadījumā siltumenerģijas pieprasījuma karte iegūtu 
lielāku precizitāti. Pētījumā par Salaspils novada siltumenerģijas patērētāju kartēšanu dati par siltumenerģijas patēriņu 
esošajās centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtajās ēkās laika periodā no 2012. līdz 2014.gadam tika izmantoti, 
lai aprēķinātu vidējo īpatnējo siltumenerģijas patēriņu. Tika pieņemts, ka arī pārējās novada dzīvojamās ēkās īpatnējais 
siltumenerģijas patēriņš ir līdzīgs kā ēkām, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.  
        Pētījums tika izstrādāts izmatojot ESRI programmatūru ArcGIS. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) dati 
lielākoties ir ieejami valsts institūcijās. Latvijā lielākais ĢIS datu nodrošinātāji ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra un Valsts zemes dienests. Lai varētu apstrādāt un rediģēt topogrāfisko informāciju, šie dati ir jāiegādājas no 
minētajām iestādēm. Lai izpētītu situāciju Salaspils novadā tika izmantoti divi galvenie datu ieguves avoti - GIS dati tika 
iegādāti Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, kā arī daļu topogrāfiskās informācijas piešķīra Salaspils novada 
pašvaldība. 
 
1.2. Pamata kartes izveide 
 
        Lai aprēķinātu siltumenerģijas pieprasījumu konkrētā reģionā, nepieciešams izveidot atsevišķu ēku slāni, kas satur 
visus nepieciešamos parametrus, siltumenerģijas pieprasījuma aprēķināšanai. Jo detalizētāki ir dati, jo precīzāk iespējams 
iedalīt ēkas dažādās kategorijās, piemēram, pēc mūra tipa, ekspluatācijā nodošanas gada, stāvu skaita, būves tipa, 
konstrukcijas un tā tālāk. Diemžēl konkrētajā izpētes reģionā nebija pieejami tik detalizēti dati, tādēļ ēkas tika iedalītas 
pēc to tipa – dzīvojama vai nedzīvojama, un stāvu skaita. Darbības pārsvarā tiek veiktas tikai ar poligonu slāņiem, jo no 
tiem sastāv ēku slānis. Svarīgs faktors ēkas siltumenerģijas patēriņa noteikšanā ir apkurināmā platība, kas ne vienmēr 
sakrīt ar ēkas apbūves platību. Lai noteiktu apkurināmo platību, nepieciešams definēt ēkas stāvu skaitu. Detalizētākās 
topogrāfiskās kartes ir izstrādātas lielajām Latvijas pilsētām. Vairākās Latvijas pilsētās Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra ir izstrādājusi detalizētas topogrāfiskās kartes mērogā 1:2000. Šajās kartēs anotācijas slānī tiek 
definēts katras ēkas stāvu skaits. Iezīmējot tās ēkas, kas satur anotācijas slānī norādīto konkrēto ēku skaitu, iespējams tās 
eksportēt kā jaunu datu slāni. Savienojot anotācijas un ēku poligonu slāņus, iespējams piešķirt jebkurai ēkai jaunu 
skaitlisko vērtību – stāvu skaitu. Attēlā Nr.1 redzami izveidotie ēku slāņi, kas atšķiras pēc to stāvu skaita, par pamatu 
ņemot Rīgas pilsētas topogrāfisko karti mērogā 1:2000. 
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        Līdzīga pieeja stāvu skaita definēšanā tika pielietota Salaspils pilsētas ēku slānim. Arī šeit anotācijas slānī ir 
definēts būves stāvu skaits. Savādāka situācija ir Salaspils novada topogrāfiskajā kartē, kur tik detalizēta informācija 
netiek sniegta. Šajā gadījumā tika pielietota pieeja, kas balstīta uz teritorijas zonējumu. Teritorijas plānojumā tiek 
izdalītas daudzstāvu un mazstāvu apbūves. Izpētot konkrētās zonas ar Google Maps opcijas “Street View” palīdzību, 
iespējams noteikt aptuveno daudzstāvu un mazstāvu apbūves vidējo ēku stāvu augstumu. Salaspils novada teritorijā tika 
izpētītas mazstāvu un savrupmāju apbūves teritorijas un secināts, ka vidējas ēkas stāvu skaits ir 2 stāvi. Šis lielums tika 
pievienots ēku slāņa raksturlielumu tabulas jaunizveidotajā vērtību laukā. 
        Pēc tam, kad tiek definēts ēkas augstums, nepieciešams aprēķināt ēkas apbūves platību, ja šī vērtība jau netiek 
sniegta ēkas poligona raksturlielumu tabulā. Lai aprēķinātu ēkas apbūves platību, parametru tabulā tiek pievienota jauna 
kolonna ar nosaukumu “BuildA_m2”. Lauka tips tika definēts kā “Double”, jo rezultāts var būt decimālskaitlis. Tālāk 
tiek izvēlēta opcija “Calculate Geometry”, izvēlēts vērtības: laukums, attiecīgā koordinātu sistēma un mērvienības. 
Lai aprēķinātu kopējo apkurināmo platību tām ēkām, kuras nav pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tiek 
izmantoti divi elementi: stāvu skaits un apbūves platība. Aptuvenā apkurināmā platība ir vienāda ar šo divu elementu 
reizinājumu. Aritmētiskā darbība tiek veikta ar funkcijas “Field Calculator” palīdzību. Tālāk tiek aprēķināts īpatnējais 
siltumenerģijas patēriņš tām ēkām, kas pieslēgtas Salaspils novada centralizētajām siltumapgādes sistēmām. Iegūtais 
Salaspils novadā esošo ēku vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš tiek piemērots visām pārējām centralizētās 
siltumapgādes sistēmai nepieslēgtajām ēkām. Tām ēkām, kuras ir atzīmētas kā jaunbūves, tiek piešķirts 100 kWh/m2 
gadā liels īpatnējais siltumenerģijas patēriņš. Šāds vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš atbilst renovētām ēkām un 
jaunbūvēm [6]. 
        Ēku slāņa raksturlielumu tabulā tiek izveidots jauns laiks - “Siltumenerģijas patēriņš”. Ēkām, kuras ir pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tiek aprēķināts vidējais siltumenerģijas patēriņš laika periodā no 2012. līdz 2014. 
gadam. Pārējām ēkām šī vērtība tiek aprēķināta reizinot apkurināmo platību ar īpatnējo siltumenerģijas patēriņu un dalot 
ar 1000, lai izteiktu siltumenerģijas pieprasījumu MWh. 
 
1.3. Siltumenerģijas patēriņa kartes izveide 
 
        Lai izveidotu pārskatāmu siltumenerģijas pieprasījuma karti, nepieciešams definēt aprēķina lauku. Šajā gadījumā 
tika izvēlēts režģis ar izmēru 100 x 100 metri. Režģis tika izveidots tik liels, lai spētu nosegt visu novada teritoriju. 
Šūnas izmērs tiek izvēlēts, balstoties uz attiecīgā pētījuma mērķi. Ja siltumenerģijas pieprasījuma karti nepieciešams 
izveidot nacionālā vai pašvaldību līmenī, režģa šūnas lielums var būt no 100 x 100 metriem līdz pat 1 km2. Ja 
siltumenerģijas pieprasījuma karti veido konkrēti kādai pilsētai vai tās daļai, režģa šūnām jābūt pēc iespējas mazākām. 
Ar šūnu izmēru 10 x 10 metri, iespējams identificēt pat konkrētas ēkas un to siltumenerģijas patēriņa lielumu (skatīt 
attēlu Nr.2). 
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Fragments no Rīgas pilsētas 
siltumenerģijas pieprasījuma 
kartes, kurā izmantotais režģa 

lielums ir 10 x 10 metri 
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        Tā kā Salaspils novada teritorija ir ievērojami lielāka nekā apskatītā Rīgas pilsētas daļa, tad aprēķinu režģis ar šūnas 
izmēru 10 x 10 metri novada teritoriju sadalītu pārāk smalkās frakcijās. Tas radītu pretēju efektu iepriekš aprakstītajam. 
Ja režģa šūnas ir pārāk smalkas, kļūst sarežģīti identificēt nepieciešamos rajonus, šajā gadījumā potenciālās centralizētās 
siltumapgādes sistēmas zonas. Salaspils novada kartēšanai tika izmantots aprēķinu režģis ar šūnas izmēru 100 x 100 
metri. Šajās šūnās ar programmas ArcGIS funkciju “Join Data” visas ēkas vai daļa no ēka, kas atrodas konkrētajā režģī, 
tiek summētas, tas ir, visas raksturlielumu tabulā esošās vērtības tiek summētas vienas režģa šūnas ietvaros un tiek 
izveidots jauns datu slānis. Aprēķinātais kopējais siltumenerģijas pieprasījums tika iedalīti atbilstošos intervālos. 
Vairākos pētījumos ir norādīts, ka centralizētā siltumapgāde kļūst ekonomiski pamatota – vietās, kur siltumenerģijas 
blīvums ir pietiekami liels (vairāk nekā 3 MW/km2). [7] Katras režģa šūnas siltumenerģijas pieprasījuma jauda tika 
aprēķināta, ņemot vērā karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamo siltumenerģijas jaudu un vidējo apkures dienu skaitu. 
Salaspils novada pieprasītās siltumenerģijas jaudas blīvums attēlots attēlā Nr.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Kā redzams attēlā Nr.3, siltumenerģijas jaudas blīvums, kas lielāks par 3 MW/km2 ir attēlots dzeltenos un sarkanos 
toņos. Šajās zonās tika iezīmētas teritorijas, kas jau ir saistītas ar esošo centralizētās siltumapgādes tīklu un potenciālās 
centralizētās siltumapgādes teritorijas. Pēc tam tika noteikts katras zonas viduspunkts. Tika izmērīts attālums līdz 
tuvākajai centralizētās siltumapgādes zonai vai avotam un aprēķināts lineārais siltumenerģijas blīvums. Rezultāts tiek 
salīdzināts ar lineāro siltumenerģijas blīvumu Saulkalnē un Salaspilī un tiek atzīmētas tās teritorijas, kur lineārais 
siltumenerģijas blīvums ir lielāks nekā esošie. Rezultātā tika identificētas 15 potenciālās teritorijas ar kopējo siltuma 
patēriņu 87.68 GWh/gadā. Šajās 15 teritorijās nepieciešams veikt papildu izmaksu un ieguvumu analīzi, lai noskaidrotu, 
vai teorētiski ir iespējams paplašināt esošo centralizētās siltumapgādes sistēmu šajās teritorijās. 
 
2. Diskusija 
 
        Siltumenerģijas patēriņa kartēšana sniedz iespēju izvērtēt turpmākos siltumapgādes scenārijus. Apzinoties 
siltumenerģijas gala patērētāju daudzumu un izvietojumu, iespējams: 
• efektīvi plānot energoefektivitātes pasākumus, gan privātā, gan pašvaldības līmenī, jo iespējams novērtēt, kurās zonās 
EEF pasākumi sniegs lielāko resursu ietaupījumu, 
• noteikt, kuros apgabalos iespējams integrēt AER, kā siltumenerģijas avotu, 
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• samazināt nelietderīgi izmantotā kurināmā patēriņu energoapgādes uzņēmumos, 
• identificēt centralizētās siltumapgādes sistēmas «karstos punktus» un izstrādāt attiecīgu rīcības plānu (esošas sistēmas 
paplašināšana vai tieši otrādi – decentralizācija). 
 
        Izveidotais plānošanas instruments dod iespēju siltumenerģijas ražotājiem izvērtēt savu turpmāko darbību. Tajā 
pašā laikā tas ļautu pašvaldībām plānot reģiona attīstību un teritorijas plānojumu. 
 
3. Secinājumi 
 
        Lai novērtētu siltumenerģijas pieprasījuma potenciālu nacionālā un Eiropas Savienības līmenī nepietiek tikai ar 
kvantitatīviem datiem. Tā kā centralizētās siltumapgādes sistēmas nodrošina siltumenerģijas piegādi vien 12% no visiem 
patērētājiem Eiropā, siltumenerģijas pieprasījuma un patērētāju atrašanās vietas kartēšanai ir aizvien nozīmīgāka loma 
nākotnes enerģētikas plānošanas jautājumos, jo ar siltumenerģijas karti ir iespējams samērā vienkārši identificēt 
patērētāju zonu un siltumenerģijas avotu atrašanās vietu un noteikt attālumu starp tiem. 
        Izstrādātā siltumenerģijas pieprasījuma karte ir instruments ar kuru iespējams izvērtēt dažādus gan nacionāla, gan 
vietēja mēroga attīstības plānus un nospraustos mērķus. Šo plānošanas rīku iespējams izmantot, lai izpētītu arī konkrētu 
siltumapgādes sistēmu un tās potenciālu, tikai šādā gadījumā ir jāveic vēl padziļināta situācijas analīze. Lai izstrādātu 
siltumenerģijas pieprasījuma karti, balstoties uz ekonomiski pamatotiem rādītājiem, ir nepieciešams izstrādāt izmaksu un 
ieguvumu analīzi iekārtu uzstādīšanas līmenī pirms uzsākt konkrētus pasākumus izpētes teritorijā. 
        Šajā pētījumā izstrādātā siltumenerģijas patēriņa kartēšanas metodika ir balstīta uz sekojošiem soļiem: datu ieguve 
(gan kvantitatīvu, gan kartogrāfisku) un to apstrāde, pamata kartes izveide, siltumenerģijas patēriņa un siltumenerģijas 
pieprasījuma jaudas aprēķins, aprēķinu režģa izveide, siltumenerģijas jaudas blīvuma aprēķins un potenciālo 
centralizētās siltumapgādes sistēmas teritoriju identificēšana. Izstrādātā metodika tika aprobēta Salaspils novada 
teritorijai un rezultāti pierāda, ka ar indikatoru (siltumenerģijas jaudas blīvums un lineārais siltumenerģijas blīvums) 
palīdzību tika identificētas 15 potenciālās centralizētās siltumapgādes sistēmas zonas. To kopējais siltumenerģijas 
pieprasījums – 87,68 GWh gadā. 
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