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  Cienījamie lasītāji!  Par tīru gaisu pilsētā un 3 pīlāriem, uz kuriem enerģētikai būtu jābalstās – izglītība, vide 
un zinātne. Par ceturto (ekonomiku) nerunāsim, tas vienmēr ir izlikts priekšpusē un 
pirmais krīt acīs. 
Lielākā daļa rīcību, ko realizē institūcijas, kompānijas, sabiedrība un atsevišķi tās 
locekļi, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, palīdz arī samazināt siltumnīcas efektu izraisošās 
gāzes (kas tiek rēķinātas oglekļa dioksīda ekvivalentos). Piemēram, visas rīcības, kuras 
samazina enerģijas vai saražoto preču patēriņu, gan uzlabos gaisa kvalitāti, gan 
samazinās CO2 emisijas, piemēram: 
• Tā vietā lai brauktu viens pats ar savu auto, paņemiet pasažieri, izmantojiet sabiedrisko 
transportu vai vēl labāk – velosipēdu; 
• Siltiniet savu mājokli, lai tas būtu energoefektīvs – ja mājai siltumu dod gāzes vai 
šķidrā kurināmā katls, tad siltināšana nozīmē, ka mazāk fosilais kurināmais tiks 
sadedzināts; 
• Izmantojiet mazāk plastmasas iepakojumus – plastmasu izgatavo no fosilās degvielas. 
Lai gan zinātnieki H2020 projektu ietvaros jau pēta, kā vienu no galvenajām plastmasas 
izejvielām – etilēna oksīdu iegūt no atmosfērā saistītā CO2 ar saules/vēja enerģiju 
darbinātā elektrolīzes  procesā; 
• Ja pērciet automašīnu – izvēlēties mazu, jo trešā daļa enerģijas, kas tiek tērēta 
automašīnas dzīves laikā, ir tās ražošanā ieliktā enerģija. Jo mazāka mašīna – jo mazāk 
enerģijas jāpatērē tās ražošanai, un mazāk degvielas jāizmanto, braucot ar to. Ne 
biodegviela, ne autogāze, ne saspiestā dabas gāze vai biometāns īstenībā nesamazina 
veselībai kaitīgās un nekaitīgās (CO2) izplūdes gāzes; ja gribiet  braukt bez izplūdes 
gāzēm – pērciet mazu elektrisko vai elektrisko/ūdeņraža mašīnu. 
Tomēr ir arī rīcības, kuras veic siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanas mērķa 
vārdā, bet kas palielina gaisa piesārņojumu, piemēram, fosilā kurināmā (dabas gāze) 
aizvietošana ar koksni. Koksnei degot, izdalās ne tikai CO2, tvana gāze, slāpekļa oksīdi 
(kas ir, ja dedzina dabas gāzi), bet arī smalkās daļiņas, putekļi, kas satur benzpirēnu un 
citas kaitīgas vielas. Izeja ir atteikties no dedzināšanas vispār, un enerģiju iegūt no 
saules, vēja, zemes dzīlēm, jūras viļņiem, kodolu sintēzes reakcijām – zinātniekiem jau 
ir risinājumi, kas tiek pamazām ieviesti praksē, bet to pētniecība un uzlabojumi strauji 
turpinās. Jāgaida nebūs mūžīgi,  21. gadsimtā viss būs atrisināts. 
 
Dr. Jānis Kleperis 
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Eiropas energoapgādes uzņēmumu nedēļa - 2016 

          No 2016.gada 15. līdz 17.novembrim Barselonā noritēja gadskārtējā “Eiropas energoapgādes uzņēmumu 
nedēļa” (European utility week), kuras programmas ietvaros uzstājās vairāk nekā 400 ekspertu un piedalījās vairāk nekā 
12000 nozares profesionāļu no uzņēmumiem, zinātnes un izglītības iestādēm, nevalstikajām organizācijām, valstu un 
pašvaldību enerģētikas aģentūrām, tostarp, no Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”.  
“Eiropas energoapgādes uzņēmumu nedēļas” konferenču programmas atklāšanas pasākumā Barselonas izstāžu centrā 
organizatori nāca klajā ar visas nedēļas vadmotīvu "Vai mēs esam gatavi enerģijas revolūcijai?".  
2016.gada Enerģijas  sammitā dominēja jomas, kas saistītas ar enerģētikas tirgus dizainu, digitalizāciju, patērētāju 
orientāciju un uzņēmējdarbības modeļiem šādās apakšnozarēs: enerģijas pārvade un sadale (T & D); viedie tīkli; 
mazumtirdzniecība; ilgtspējīgās un viedās pilsētas; IKT; datu pārvaldība. Pavadošās jeb Hub sesijas, kas noritēja  tam 
atvēlētajās izstādes vietās,  atšķīrās no galvenajām sanāksmēm ar to, ka tās varēja brīvi apmeklēt visi apmeklētāji. 
Aktuālo nozares izaicinājumu klāstā citu starpā dominēja atziņa, ka ļoti mainīga rakstura enerģijas ģenerācija rada 
vajadzību pēc energosistēmas  fleksibilitātes. Pavadošo jeb tā saukto Hub sesiju tēmas Barselonā bija sekojošas: 
• Enerģijas revolūcija Eiropā (angl. Energy Revolution Europe); 
• Eiropas Inteliģentās Ēkas (Intelligent Buildings Europe); 
• Akumulēšana (Storage); 
• Viedais ūdens un viedā gāze (Smart water and smart gas); 
• Liela apjoma dati un analītika (Big data and analytics); 
• Inteliģentie tīkli (Intelligent grid); 
• Viedā mērīšana, viedās mājas un gala patēriņš (Smart metering, smart homes and end use). 
          “Eiropas energoapgādes uzņēmumu nedēļas” ietvaros notika arī Eiropas energoapgādes industrijas balvu 
(European Utility Industry Awards) pasniegšana sekojošās nominācijās: Kopienas Enerģētika, Tīklu inteliģence, 
Enerģijas mazumtirdzniecība, Enerģētikas revolūcija, Enerģijas pārvaldība un Labākais starptautiskais projekts. 
Igaunijas energoapgādes uzņēmums vienā no nominācijām bija pretendentu vidū balvai ar pašu uzņēmumā izstrādāto 
aplikāciju viedo skaitītāju attālinātai nolasīšanai. Barselonas izstāžu centrā vienlaicīgi ar Eiropas energoapgādes 
uzņēmumu nedēļas pasākumiem atsevišķā paviljonā notika vēl viens grandiozs pasākums – “SmartCity Expo pasaules 
kongress”, kurā   tika mēģināts definēt tādu jauna tipa pilsētvidi  (angl. urban environment), kas tiek attīstīta un 
apdzīvota, arvien plašāk izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai 2017. gada janvārī RTU Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātē Ķīpsalas ielā 6B aizstāvēja mūsu bijusī kolēģe Rīgas enerģētikas aģentūrā Indra Niedrīte, kuras promocijas 
darbs “DABASGĀZES APGĀDES SISTĒMAS DROŠUMA NOVĒRTĒJUMS” izstrādāts Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātē, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā. Promocijas darba mērķis – izstrādāt dabasgāzes apgādes 
sistēmas drošuma novērtēšanas metodoloģiju. 
          Izstrādātā  un  aprobētā  dabasgāzes  apgādes  sistēmas  drošuma  minimālā  līmeņa novērtēšanas  metodoloģija  
ļaus  novērtēt  dabasgāzes  apgādes  infrastruktūras  pietiekamību  dabasgāzes  piegādes  traucējumu  gadījumos  un  
nodrošinās ātru lēmumu pieņemšanu par alternatīviem dabasgāzes piegādes avotiem vai nepieciešamo sadarbību 
dabasgāzes plūsmu reorganizācijā, mazinot dabasgāzes piegādes pārtraukuma riskus. Promocijas darba rezultāti ziņoti 14 
starptautiskās konferencēs un atspoguļoti astoņās publikācijās. Rīgas enerģētikas aģentūra sveic jauno inženierzinātņu 
doktori Indru Niedrīti ar sekmīgu svarīga etapa noslēgumu un vēl veiksmīgu zinātnisko karjeru nākotnē! 

Sveicam jauno inženierzinātņu doktori 
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SVID analīze – kopsavilkums 

          Starptautiskā projekta “Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām 
pārmaiņām” (GreenS) apmācību programmā, kas tika rīkota no 2016.gada 26.oktobra līdz 2016.gada 15.decembrim, 
SVID uzdevums tika ietverts kā praktiska nodarbība apmācību dalībniekiem ar mērķi veikt to pārstāvēto institūciju un 
organizāciju novērtēšanu, izanalizējot stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus zaļā publiskā iepirkuma 
veiksmīgai ieviešanai. 
          SVID uzdevums tika dots izpildei dalībniekiem desmit Latvijas pilsētās – Bauska, Ludza, Daugavpils, Valmiera, 
Liepāja, Madona, Dobele, Ventspils, Mārupe un Rīga, kur tiek kopsummā 306 cilvēki tika dalīti grupās no 4 līdz 6 
personas, un tādējādi atkarībā no dalībnieku skaita tika veidotas 4 līdz 5 grupas.  
Apkopojot dalībnieku sniegtās atbildes var secināt, ka organizācijās un iestādēs ir identificētas līdzīgas iekšējās īpašības 
un ārējie faktori, salīdzinot to sniegtās atbildes starp pilsētām. Bet interesanti atzīmēt, ka dažās institūcijās identificētās 
stiprās puses citās institūcijās ir atzīmētas kā vājās puses, un, savukārt, iespējas, kas ir minētās, tiek mazinātas ar 
nosauktajiem draudiem. 
Līdz ar to ir jāmin, ka starp galvenajām stiprajām pusēm ir nosauktas: 
- Uz attīstību tendēts personāls, komanda, kas vēlas un ir ieinteresēta īstenot zaļo publisko iepirkumu, zaļi domājoša   
   organizācija – novads, koncepcija, kas paredz darbinieku izglītošanās, apmācības; 
- Zināšanas, kompetence, iepriekšējā iepirkumu organizēšanas pieredze; 
- Politiskā iniciatīva un vadības atbalsts; 
- Ilgtermiņa domāšana, ekonomija un attīstība; 
- Izmaksu samazinājums ilgtermiņā, saimnieciskais izdevīgums. 
Kā galvenās vājās puses ir nosauktas: 
- Pieredzes un zināšanu trūkums zaļo publisko iepirkumu tehnisko specifikāciju izstrādē un kritēriju noteikšanā; 
- Speciālistu, laika un finanšu līdzekļu trūkums; 
- Vadības atbalsta trūkums. 
          No augstāk minētā uzskaitījuma organizāciju stipro un vājo pušu īpašībās var secināt, ka iestādēm ir dažāda 
gatavība pārmaiņām, un tās sastapsies ar dažādiem izaicinājumiem, ieviešot zaļo publisko iepirkumu, kas kā obligāta 
prasība ar Publisko iepirkumu likumu ir noteikta no 2017.gada 1.marta. 
          Ārējie faktori, kas var ietekmēt organizāciju, institūciju spēju ieviest zaļos publiskos iepirkumus, ir apkārtējās 
iespējas un potenciālie draudi. 
Kā galvenās iespējas ir nosauktas: 
- Elektroniskā iepirkumu sistēma (EIS); 
- Preču un pakalpojumu pieejamība; 
- Iespēja piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus; 
- Zaļo preču un pakalpojumu tirgus attīstība; 
- Samazināts enerģijas patēriņš, vides aizsardzība, samazināta kaitīgā ietekme uz vidi, veselīgāka sabiedrība; 
- Normatīvā regulējuma Latvijā un Eiropas Savienībā esamība, informatīvais atbalsts, apmācības un semināri par zaļo  
   publisko iepirkumu; 
- Tirgus izpēte un sarunas ar vietējiem uzņēmējiem. 
Kā galvenie draudi tiek uztverti: 
- Līgumsaistību nepildīšana, maldināšana, kontroles trūkums; 
- Konkurences samazināšanās, ierobežošana; 
- Nepietiekams tirgus piedāvājums un šaurs piegādātāju loks;  
- Sūdzības, strīdi par prasībām, nezinoši un neatbilstoši piegādātāji, iepirkumu pārtraukšana; 
- Ārējo ekspertu trūkums, neskaidrs normatīvais regulējums, metodiku trūkums; 
- Pašvaldības finansējuma trūkums; 
- Eiropas Savienības noteikumu rāmis, kas neņem vērā vietējās īpatnības un represīvā birokrātija no valsts iestāžu puses; 
- Sabiedrības neizglītotība par zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem. 
           SVID analīze kā praktiskais uzdevums tika piedāvāts apmācību dalībniekiem, lai veicinātu klātesošo iepirkumu 
speciālistu, juristu, ekspertu un vadības rīcību uzlabot vai mainīt kārtību un procesus organizācijas iekšienē, kā arī, lai 
veicinātu izpratni par ārējiem faktoriem, ar kuriem tiem ir jārēķinās ikdienā strādājot ar zaļiem publiskiem iepirkumiem. 
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Energoefektīvi mājokļi un mikrorajonu arhitektūra (II) 

 
 
Mg.Arch. Līva Garkāje, Mg.Arch. Antra Viļuma 
 
 
          Lielmēroga dzīvojamie rajoni, dēvēti arī par mikrorajoniem, Latvijā ir attīstījušies no 20. gadsimta piecdesmito 
gadu beigām līdz deviņdesmito gadu sākumam. Rīgā ir uzbūvēti 13 lielmēroga dzīvojamie rajoni, kā arī liels skaits šī 
tipa ēku grupu dažādās pilsētas vietās. Tajos dzīvo ap 485 000 iedzīvotāju. Lielākais no minētajiem ir Purvciems ar 65 
000 iedzīvotāju [1, 350]. Balstoties uz dzīvojamo rajonu pilsētbūvnieciskā plānojuma struktūras izmaiņām, Latvijas 
teritorijā būvētiem minētā tipa rajoniem iespējams veidot hronoloģiju, iedalot tos trīs periodos - 1. periods (1955 - 
1965) ar ekonomiskiem dzīvojamo ēku risinājumiem brīvā pilsētbūvnieciskā plānojumā, 2. periods (1965 - 1975) ar 
izvērstu ēku telpisko kompozīciju un 3. periods (1975 - 1990) ar tiekšanos pēc tradicionālu formu un materiālu 
lietojuma. Savukārt, tajos būvētās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas var iedalīt četrās paaudzēs - pirmās paaudzes ēkās 
(1958 – 1963) atrodami ekonomiski, komfortabli dzīvokļi katrai ģimenei; otrā paaudze (1963 – 1971) raksturojama ar 
paplašinātu mājokļu tipu un dzīvokļu platību dažādību; trešajā paaudzē (1971 – 1985) notika pozitīvas izmaiņas mājokļa 
dzīves kvalitātes nodrošinājumā un ceturtās paaudzes daudzdzīvokļu ēkas (no 1985. gada), kurās tika nodrošināts plašāks 
dzīvokļu aprīkojums dzīves platības izmērs. Izvērstāka informācija par apbūves periodiem un daudzdzīvokļu ēku 
paaudzēm pieejama iepriekšējā REA vēstneša numurā. Šajā rakstā sniegta informācija par dažādu paaudžu atjaunotajām 
dzīvokļu ēkām mūsdienās. 
          Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas  izpēte veikta Daugavas labajā krastā, pilsētas 
robežu ietvaros. Kopumā apsekotas 30  pētāmā perioda ar ERAF līdzfinansējumu atjaunotās ēkas. Pēc iegūtās 
informācijas apkopošanas un izvērtēšanas tika analizēti dati par kopumā astoņiem “pozitīvajiem” un “negatīvajiem” 
piemēriem, kuriem papildus veikta projektēšanas dokumentācijas izpēte. “Pozitīvais” un “negatīvais” vērtējums iegūts, 
izvērtējot katru datu apkopojuma tabulā norādīto arhitektonisko aspektu ar atzīmi no 1 līdz 5, kur 1 ir zemākais 
novērtējums, bet 5 – augstākais (skatīt piemēru tabulā nr.1 “Albatrosu iela 24”). 
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      Tabula Nr.1 Albatrosu iela 24 
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          Papildus tam, lai pētītu jautājumus, kas saistīti ar atlasīto ēku vides konteksta ievērošanu projekta ietvaros, kā arī 
iegūtu informāciju par dzīvokļu ēku detaļrisinājumiem pirms atjaunošanas, tika pētīta piecu dažādu sēriju Purvciema 
dzīvojamā rajona atjaunoto ēku būvniecības būvprojektu dokumentācija (M3–7A sērija Biķernieku ielā 103; 430–1 sērija 
Ieriķu ielā 35; 464A sērija Lielvārdes ielā 123; 104. sērija Lielvārdes ielā 101 un 119. sērija Mārcienas ielā 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purvciema ar ERAF līdzfinansējumu atjaunoto dzīvokļu ēku tipi: 
1.  1 x M3–7A sērija (3 stāvu, 20. gs. sešdesmitie gadi) 
2.  1 x 430–1. sērija (3 stāvu 20. gs. sešdesmitie gadi) 
3.  5 x 104. sērija (12 stāvu, piesaiste 1973. g.) 
4.  5 x 464A sērija (5 stāvu, piesaiste 1974. g.) 
5.  1 x 119. sērija (9 stāvu, piesaiste 1979. g.) 
 
Purvciema neatjaunoto dzīvokļu ēku tipi: 
1.  602. sērija – 20. gs. sešdesmito beigas – septiņdesmitie gadi 
2.  467. sērija – 20. gs. septiņdesmitie – astoņdesmitie gadi 
3.  103. sērija – 20. gs. septiņdesmitie - astoņdesmitie gadi 
4.  Franču projekts – 20. gs. astoņdesmitie gadi. 
 
Atjaunotās ēkas apkārtējās apbūves kontekstā un to iekļaušanās apkārtējā vidē 
  
          Rīgā sastopama liela atjaunoto dzīvokļu ēku daudzveidība. Kā aprakstīts raksta pirmajā daļā (REA vēstnesis 
Nr.31), lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzdzīvokļu ēkas būvētas kā būvju kompleksa sastāvdaļas. Šī iemesla dēļ izpētē 
atjaunošanas piemēri, kuri krāsu, materiāla vai detaļelementu risinājuma dēļ ievērojami atšķīrās no blakus esošās līdzīga 
tipa apbūves lielākoties tika vērtēti zemāk kā tie, kuriem minētie risinājumi vizuāli saskanēja ar apkārtējo ēku 
elementiem. Neskatoties uz to, sastopami arī gadījumi, kuros no apkārtējās apbūves atšķirīgi atjaunošanas risinājumi spēj 
vizuāli labi iekļauties apkārtējā vidē. Viens no tādiem ir atjaunotā ēka Rusova ielā 4A (skatīt attēlu Nr.1), kuras jaunais 
vēdināmās fasādes risinājums veidots no divu krāsu dekoratīvām apdares loksnēm (Stonerex Granite). Apsekojumu gaitā 
8 ēku risinājumi vides konteksta kategorijā tika novērtēti ar atzīmi “3” vai zemāku. Tas sastāda 27% no visiem 
risinājumiem. Viens no tādiem piemēriem ir atjaunota dzīvokļu ēka Biķernieku ielā 103 (skatīt attēlu Nr.2). Tas 
atspoguļo līdz šim novārtā atstāto vides konteksta izvērtēšanas procesu gan atjaunošanas projektēšanas, gan projektu 
saskaņošanas līmenī. Procesa normatīvā ietvara izpēte parādīja, ka vienkāršotās fasādes atjaunošanas kartes ietvaros 
netiek uzstādīta prasība pēc atjaunojamās ēkas vides konteksta fotofiksācijas un jaunā risinājuma vizualizācijas tajā. 
Tādas relatīvi lielas pilsētas kā Rīga gadījumā bez izstrādātas dzīvojamo kvartālu krāsu koncepcijas vai būvvaldes 
darbiniekiem, kuri pārzinātu un kam būtu laiks kontrolēt katra pilsētas dzīvojamā kvartāla apbūves kontekstu ap 
atjaunojamu ēku ārpus Rīgas Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, vērtējams kā praktiski nekontrolēts process. 

                                               REA vēstnesis 

ĒKAS TIPS BŪVNIECĪBAS PERIODS 
APSEKOTO 

ĒKU 
SKAITS 

M3–7A 20. gs. sešdesmitie gadi 1 

430–1 20. gs. sešdesmitie gadi 1 

316. vai 318. 
sērija 20. gs. sešdesmitie gadi 

8 

“Specprojekts” 20. gs. septiņdesmitie gadi 1 

467. sērija 
20. gs. septiņdesmito gadu 
sākums 

1 

103. sērija 20. gs. septiņdesmitie gadi 6 

464. sērija 20. gs. septiņdesmitie gadi 6 

“Specprojekts” 
20. gs. septiņdesmito un 
astoņdesmito gadu mija 

1 

104. sērija 20. gs. astoņdesmitie gadi 5 

kopā   31 

 

Tabula Nr.2 Apsekoto atjaunoto dzīvokļu ēku sēriju daudzveidība 
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          Lielu iespaidu uz patīkamu dzīves vidi atstāj ne tikai atjaunota ēka, bet arī tās apkārtējā vide. Diemžēl pētīto 
atjaunošanas piemēru gadījumā ēku vizuālā izskata uzlabošana nebija veicinājusi tām piesaistīto teritoriju attīstību. Rīgas 
dome aktīvi izvērš pagalmu labiekārtošanu, tomēr acīmredzami priekšroku dod vēl neatjaunoto ēku iekšpagalmiem.  
          Ēku atjaunošanas rezultātā ir uzlabots atsevišķas ēkas vizuālais izskats, bet kvartālu kopējā vizuālajā tēlā nav 
veiktas pozitīvas izmaiņas (skatīt shēmas 1,2,3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasāžu risinājumi 
 
          Ēku fasāžu apdares risinājumi pēc siltināšanas lielākoties ir konstruktīvi līdzīgi. Vairumā apsekoto gadījumu 
fasādes siltinātas ar minerālvates loksnēm, apmestas ar graudainu apmetumu un nokrāsotas. Savukārt, trīs apsekotajām 
ēkām konstatēta cēlapmetuma paneļu vai cita materiāla plākšņu apdare ar atbilstošu ventilējamas fasādes risinājumu 
(piemēram, ēka Rusova ielā 4a, skatīt attēlu Nr.1). Papildus tam četros citos gadījumos konstatēta kombinētu materiālu 
fasāžu apdare. Šie risinājumi var izpausties, piemēram, kā  ventilējama plākšņu apdare ēkas cokola līmenī un apmetuma 
apdare uz fasāžu pamatplaknes vai arī plākšņu apdare uz ēkas gala fasādēm, bet apmetuma – uz garenfasādēm 
(piemēram ēka Albatrosu ielā 24). 
 
 
 
 
 

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 1. 
Atjaunota dzīvokļu ēka 

Rusova ielā 4A, arhitekts 

Attēls Nr. 2. 
Atjaunota dzīvokļu ēka Biķernieku ielā 103 

Shēma Nr. 1. 

Shēma Nr. 2. 

Shēma Nr. 3. 

ATJAUNOTO ĒKU 
FASĀŽU RISINĀJUMI 

APSEKOTO ĒKU 
SKAITS 

Krāsota apmetuma apdare 24 

Plākšņu apdare 3 

Kombinēta apdare 4 

 

Tabula Nr.3 
Apsekoto atjaunoto dzīvokļu ēku sēriju daudzveidība 
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          Sastopami arī piemēri, kuros, lai izceltu kāpņu telpas apjomu un saglabātu tā oriģinālo ķieģeļu (piem., ēka 
Tomsona ielā 24, skatīt attēlu Nr.3) vai flīžu apdari (piem., ēka Mārcienas ielā 3, skatīt attēlu Nr.4), tie netiek siltināti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Atjaunoto ēku fasāžu kompozīcija un proporcijas tiek risinātas dažādi. Apmestu fasāžu gadījumā dominē dažādi 
krāsojuma risinājumi. Daļa risinājumu veidoti, respektējot esošo ēkas tektonisko struktūru (piem., ēka Lielvārdes ielā 
119, skatīt attēlu Nr.5), savukārt, reizēm jaunie risinājumi neseko ēkas tektoniskajai loģikai vai arī ir veidoti pretrunā ar 
tās apjomu telpisko orientāciju (piemēram, uz horizontāla apjoma veidotas vertikālas krāsu joslas, kā tas ir Biķernieku 
ielas 103 fasāžu krāsojuma gadījumā, skatīt attēlu Nr.2). Sastopami arī tādi risinājumi, kuri savā izpildījumā izceļ 
atjaunoto ēku kā individuālu apjomu apkārtējā apbūvē to vizuāli aktīvā jaunā krāsojuma dēļ. Viens no tādiem piemēriem 
ir arhitekta T. Timpara projektētā daudzdzīvokļu ēkas Mastu ielā 8/1 fasādes atjaunošana. Oriģinālā tā veidota no 
sarkaniem ķieģeļiem mūrētām nesošām konstrukcijām un sānu apjomiem un no betona paneļiem vidus daļā. Jaunā 
risinājuma ietvaros fasādes plaknes apmestas un krāsotas, veiksmīgi papildinot ēkas esošos apjomus, kā arī logu un 
durvju proporcijas ar jauniem elementiem, ievērojot oriģinālo ēkas apjomu un detaļu proporciju sistēmu (skatīt attēlus 
Nr.6 un Nr.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pētīto ēku fasāžu krāsu toņu risinājumi septiņos gadījumos no 30 rada aizdomas par to, vai tie pirms fasādes 
krāsošanas tikuši saskaņoti ar arhitektu. Papildus tam, piemērs Viestura prospektā 3 (skatīt attēlus Nr.8 un Nr.9) pierāda, 
ka ne vienmēr nepieciešams un vēlams atjaunot ēku, veidojot līdzīgu koloristisku risinājumu oriģinālam. Šī ēka oriģinālā 
bijusi mūrēta no baltiem silikātķieģeļiem. Ar sarkana ķieģeļa mūrējumu tai bija akcentētas logu aiļu malas no 3 pusēm. 
Pārējās kompleksā esošās mājas apmestas ar cēlapmetumu un krāsotas klusinātākos okera un sārtos toņos. 
 

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 3. 
Atjaunota dzīvokļu ēka 

Tomsona ielā 24 

Attēls Nr. 4. 
Atjaunota dzīvokļu ēka 

Mārcienas ielā 3 

Attēls Nr. 5. 
Atjaunota dzīvokļu ēka Lielvārdes ielā 119 

Attēls Nr. 6. 
Dzīvokļu ēka Mastu ielā 8/1 pēc atjaunošanas. 

Arhitekts T. Timpars 

Attēls Nr. 7. 
Dzīvokļu ēka Mastu ielā 8/1 pirms atjaunošanas. 

Fotomontāža 



9 Nr.32  2017.gada 1.izdevums 

www.rea.riga.lv 

          Rezultātā minētā ēka nevajadzīgi izcēlās uz pārējo fona. Atjaunošanas risinājums, ar ķieģeļsarkanu krāsojumu 
starpaiļu joslās veido atsauci uz oriģinālu, šādi no jauna padarot ēku nepamatoti izceltu apkārtējo ēku kontekstā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Atjaunoto ēku ārdurvju un ieejas mezglu risinājumos saglabāti durvju aiļu aizpildījumu uzslāņojumi – lielākoties 
gludas, tumšā tonī krāsotas metāla durvis bez stiklojuma vērtnē. Reizēm tās papildinātas ar stiklotu virsgaismas lodziņu, 
piemēram, ēkai Lielvārdes ielā 123 (skatīt attēlu Nr.10). Atsevišķos gadījumos ēkām atjaunotas koka konstrukcijas 
ārdurvis, piemēram, ēkai Tomsona ielā 24 (skatīt attēlu Nr.12), tomēr tādi gadījumi ir reti. Apsekoto ēku vidū tikai 
divām atjaunots vai saglabāts vēsturiskam līdzīgs koka durvju risinājums. Kā iemeslu gan projektu saskaņotāji, gan 
arhitekti min nepieciešamību nodrošināt māju iedzīvotāju drošību, kas ir svarīgāks aspekts par oriģinālā durvju veidola 
atjaunošanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Apsekoto objektu vidū nav tādu ēku, kurām atjaunošanas ietvaros būtu kompleksi mainīti logi vai ārdurvis. Logi 
mainīti individuāli laika periodā pirms atjaunošanas. Daudzos gadījumos šo logu dalījums un krāsojums patvaļīgi 
mainīts, vienas mājas ietvaros ievērojami variējot to.  Starp apsekotām ēkām ir tikai viena ēka, kurai atjaunošanas 
ietvaros iestiklotas visas lodžijas pēc vienotas koncepcijas (ēka Ķīšezera ielā 13/1). Pārējos gadījumos daļa lodžiju 
aizstiklotas individuāli ar dažādiem rāmju dalījumiem, citas neaizstiklotas, kopumā radot haotiskas fasādes efektu. 
Būtisks aspekts ir lodžiju iekšsienu krāsojums, kurš vairākiem no apskatītajiem objektiem ievērojami disonē ar pārējo 
ēkas atjaunoto fasāžu daļu krāsu risinājumu. Viens no šādiem piemēriem atrodams Lielvārdes ielā 123 (skatīt attēlu 
Nr.13).  

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 8. 
Dzīvokļu ēka Viestura prospektā 3 pirms 

atjaunošanas 

Attēls Nr. 9. 
Atjaunotā dzīvokļu ēka Viestura prospektā 3 

Detaļelementu risinājumi 

Attēls Nr. 10. 
Dzīvokļu ēkas ieeja Lielvārdes 

ielā 123 

Attēls Nr. 11. 
Dzīvokļu ēkas Lielvārdes ielā 

123 oriģinālo durvju 
rasējums, Pilsētprojekta 

arhīvs 

Attēls Nr. 12. 
Atjaunotās dzīvokļu 
ēkas Tomsona ielā 24 
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          Šāda situācija liecina par kopīpašuma daļu nepārzināšanu iedzīvotāju vidū (visas ēku fasādes ir kopīpašuma daļa, 
kura izmaiņas jāsaskaņo ar pārējiem ēkas iedzīvotājiem, kā arī pilsētas/reģiona būvvaldi), kā arī to, ka atjaunošanas laikā 
šīs fasādes daļas netiek skartas. Papildus tam, ēkām ar dekoratīvām profilētām lodžiju vai balkonu margām atjaunošanas 
procesā atsevišķos gadījumos piešķir neadekvātu krāsojuma toni, šādi maldinot par elementu materialitāti. Viens no 
šādiem piemēriem atrodams Lielvārdes ielā 119 un 123 (skatīt attēlu Nr.14). Oriģinālā šo ēku lodžiju margām bijusi 
gaiši pelēka betona krāsa un materialitāte, bet pēc pārkrāsošanas tām piešķirts PVC raksturīgs izskats, jo krāsa pārāk 
spilgti balta. 
          Fasāžu atjaunošanā izplatīta vienota balkonu margu maiņa. Gadījumos, kad atjaunošanas ietvaros tiek iestiklotas 
lodžijas, margu oriģinālos profilelementus siltina, piemēram, ēkai Ķīšezera ielā 13/1 (skatīt attēlus Nr.15 un Nr.16). Šāds 
risinājums reducē ēku fasāžu detalizācijas pakāpi, tādēļ nereti vērtējams negatīvi. Logu un lodžiju nesakārtotība pēc 
atjaunošanas liecina, ka, pieņemot ēkas ekspluatācijā, Rīgas Pilsētas būvvaldes speciālisti to neatbilstībām nepievērš 
uzmanību, kā arī neuzstāda prasības situāciju mainīt. Rezultātā dzīvokļu ēku fasāžu atjaunošanas process kalpo par šīs 
arhitektonisko vidi degradējošās situācijas legalizēšanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Atjaunojamo dzīvokļu ēku oriģinālās fasāžu detaļas lielākoties ir dažādas dzegas un dekoratīvi paneļi. Tādas 
detaļas, kā dzegas izplatītas agrīno mūrēto ķieģeļu tipveida dzīvokļu ēku sēriju, tai skaitā 316. un 318. sēriju, fasādēs. 
Siltināšanas procesā, atskaitot dažus izņēmuma gadījumus, visas detaļas tiek nosegtas. Rīgā izplatīti gadījumi, kad  
jaunajā fasādes plaknē tās vairs neatjauno vai atjauno daļēji. Atsevišķos gadījumos detaļu vienkāršošana izpētē vērtēta 
pozitīvi, jo atjaunošanas risinājums būvei piešķīris kādas jaunas kvalitātes, piemēram, ēkai Rusova ielā 4A (skatīt attēlu 
Nr.1). Tomēr daudzos gadījumos, īpaši dzegu,  tai skaitā palodžu dzegu, reducēšanai grūti atrodams konceptuāls 
pamatojums. Visos apsekotajos vecāko dzīvokļu ēku sēriju atjaunošanas izpildījumos vērojama attiekšanās no palodžu 
dzegām un fasādes vainagojošo dzegu, ja tādas bijušas, reducēšana. Viens no tādiem, piemēram, atrodams Gaujas ielā 29 
(skatīt attēlu Nr.18). Gadījumos, kad kāds elements, kaut noreducēta profila, tiek no jauna izveidots jaunajā fasādes 
plaknē, iespējamas pretrunas starp jaunajiem un daļēji atjaunotajiem vecajiem arhitektoniskās izteiksmes līdzekļiem 
fasādēs. 

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 13. 
Dzīvokļu ēkas lodžijas Lielvārdes ielā 123 

Attēls Nr. 14. 
Dzīvokļu ēkas lodžiju reliņi 

Lielvārdes ielā 123 

Attēls Nr. 15. 
Atjaunotā dzīvokļu ēka Ķīšezera ielā 13/1 

Attēls Nr. 16. 
Dzīvokļu ēka Ķīšezera ielā 13/1 pirms 

atjaunošanas 
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          Viens no tādiem piemēriem ir jau pieminētā dzīvokļu ēka Biķernieku ielā 103, kurai fasādi vainagojošā dzega ir 
atjaunota, bet tai pāri krāsotas vertikāla dalījuma joslas (skatīt attēlu Nr.17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vairāku sēriju (464A. un 119.) dzīvokļu ēku gala fasādēm raksturīga dekoratīvu profilētu betona paneļu vai flīzētu 
kesonu apdare. Siltināšanas procesa laikā šie elementi tiek nosegti un tos neatjauno jaunajā fasādes plaknē. Tādējādi tiek 
ievērojami mazināta ēku gala fasāžu detalizācija, kas izpētē vērtēta negatīvi. Šāda risinājuma piemēri atrodami Celmu 
ielā 5 un Mārcienas ielā 3 (skatīt attēlus Nr.19 un Nr.20). Tas izskaidrojams ar izmaksu sadārdzināšanos paneļu 
atjaunošanas gadījumā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumti un skursteņi 
 
Gadījumos, kad atjaunotajām ēkām ir plakani jumtu risinājumi, tos nebija iespējams apsekot, kā arī skatā no ielas līmeņa 
būtisku lomu ēkas ārējā izskatā tie nespēlē. Savukārt, gadījumos, kad ēkām divslīpju jumti, atjaunošanas ietvaros tie 
lielākoties iesegti ar Rukki Monterey profila loksnēm. Tomēr vienā gadījumā jumta segums veidots no Rukki Classic 
profila loksnēm, bet citā - ar Eternit viļņotajām loksnēm, atdarinot ēkas oriģinālo azbesta cementa lokšņu jumta segumu, 
kas vērtēts pozitīvi. 

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 17. 
Atjaunota dzīvokļu ēka Biķernieku ielā 

103 

Attēls Nr. 18. 
Atjaunota dzīvokļu ēka 

Gaujas ielā 29 

Attēls Nr. 19. 
Atjaunota dzīvokļu ēka Celmu 

ielā 5 

Attēls Nr. 20. 
Atjaunota dzīvokļu ēka 

Mārcienas ielā 3 
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Atjaunošanas ietvaros ēku skursteņi lielākoties tiek sakārtoti, tomēr atrodami  arī gadījumi, kad tas nav izdarīts. 
 
 
 
          Ēku atjaunošanas tehniskā kvalitāte lielākoties apmierinoša, bet atsevišķos gadījumos – slikta, piemēram, ēkai 
Terēzes ielā 8, kā arī ēkai Celmu ielā 5 (skatīt attēlu Nr.19). Ļoti sliktas kvalitātes tehniskais izpildījums ēkai D. 
Brantkalna ielā 7, kur fasādes apdare vietām zudusi. Savukārt, uzteicama kvalitāte ēkai Rusova ielā 4a (skatīt attēlu 
Nr.1). Kopumā novērojams, ka pēdējo gadu ēku atjaunošanas risinājumi ir augstākas tehniskās kvalitātes, savukārt, 
senāk veiktajiem atjaunošanas darbiem ļoti bieži ir zemākas kvalitātes darba izpildījums vai vienkāršotāks risinājums. 
Nopietns trūkums gandrīz visos apsekotajos atjaunotajos objektos ir gāzes vada ievads. Lai izvairītos no dārgiem un 
sarežģītiem tehniskiem risinājumiem, pasūtītāji kopā ar projektētāju izvēlās atstāt minēto zonu neatrisinātu, tādējādi 
pasliktinot atjaunotās fasādes arhitektonisko kvalitāti. Rezultātā fasādes siltinājuma plaknē tiek atstāti siltinājuma 
ierāvumi un pat veselas gropju sistēmas ap gāzes ievadu. Spilgts piemērs šādai praksei ir ieejas portāla mezgls ēkai 
Viestura prospektā 3 (skatīt attēlu Nr.21). Savukārt, vienā no apsekotajiem gadījumiem (Palmu ielā 4) šāda grope tika 
nosegta ar žalūziju, radot eleganti atrisinātas detaļas iespaidu (skatīt attēlu Nr.22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Lielākajā daļā apsekoto Rīgas dzīvokļu ēku atjaunošanas gadījumu ēku vides pieejamība nav kompleksi risināta. 
Pastāv daži piemēri, kad pirms vai atjaunošanas laikā izveidoti piekļuves pandusi vai metāla sliedes ratiņu uzstumšanai, 
bet visos gadījumos trūkst piemērota atbalsta roktura, kā arī pandusu slīpums pārāk liels. Savukārt, citu Latvijas reģionu 
lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas piemēru izpētē, kā arī sarunās ar dažādu 
Latvijas pilsētu pašvaldību pārstāvjiem secināts, ka vides pieejamības jautājumus risina individuālā kārtā tie, kam tas 
nepieciešams. Pilsētu būvvaldes ir pretimnākošas šādos gadījumos. 
          Augstāk izklāstītā atjaunoto (siltināto) Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu dzīvokļu ēku analīze ir fragments no 
maģistra darba par padomju perioda tipveida dzīvokļu ēku apbūves siltināšanas arhitektoniskiem aspektiem [3]. Darba 
ietvaros tika veikta gan Rīgas, gan citu Latvijā sastopamu šādu ēku atjaunošanas piemēru apsekošana, analizēta 
atjaunošanas projektu dokumentācija, intervēti dažādu Latvijas novadu būvvalžu pārstāvji, kā arī analizēts atjaunošanas 
normatīvais ietvars, tai skaitā ERAF līdzfinansējuma prasības. Darba izstrādes laikā tika izdarīti vairāki būtiski 
secinājumi, kas izklāstīti tekstā zemāk. 
          Lielās pārvaldes struktūrās – tādās kā Rīgas Pilsētas būvvalde – lielmēroga dzīvojamo rajonu dzīvokļu ēku fasāžu 
atjaunošanas arhitektonisko risinājumu kontroles process tikpat kā nenotiek būvvaldes ierēdņu pārslogotības dēļ. 
Priekšlikumi tiek skatīti atbilstoši normatīviem, nevis pēc būtības. Tas izskaidro, kādēļ Rīgas pilsētā bieži sastopami pret 
apkārtējo vidi un apbūvi pretrunīgi dzīvokļu ēku atjaunošanas risinājumi.  
          Fasāžu atjaunošanā Rīgā pastāv divas pieejas: 1) apmesta un krāsota fasāde; 2) ventilējama. Lētāks un tādēļ 
izplatītāks – apmetuma risinājums. Pēdējais pieļauj ērtāku atsauču veidošanu uz iepriekšējo ēkas tēlu. Ventilējamo 
fasāžu sistēmu lietošana rada pilnīgi jaunu ēkas tēlu, piemēram, ēka Rusova ielā 4a atjaunošanas gaitā ieguva jaunu 
spilgtu identitāti. 

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 21. 
Atjaunotas dzīvokļu ēkas ieejas Viestura prospektā 3 

Būvniecības kvalitāte un tehniskie risinājumi 

Attēls Nr. 22. 
Atjaunotas dzīvokļu ēkas 
Palmu ielā 4 gāzes ievads 
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          Fasāžu apliecinājuma karšu izstrādāšanā Rīgā bieži novērojama nedetalizēta projekta izstrāde. Šī iemesla dēļ 
projektos netiek atspoguļota reālā fasāžu situācija, kad notikusi nekoordinēta logu nomaiņa un lodžiju iestiklošana. 
Papildus tam, projektēšanas gaitā un dokumentācijā netiek pievērsta pietiekama uzmanība dažādu pie fasādēm esošu 
inženierkomunikāciju elementu risināšanai atjaunošanas kontekstā. Tas rezultējas no arhitektoniskā viedokļa nejaušu 
risinājumu izstrādē būvniecības laikā, tādējādi pazeminot atjaunotās fasādes estētisko kvalitāti.  
          Vienkāršotās fasādes atjaunošanas karte neparedz obligātus vides pieejamības risinājumus. Līdz ar to lielmēroga 
dzīvojamo rajonu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas gaitā vides pieejamības jautājumi netiek risināti. Tie tiek 
izstrādāti individuāli, neatkarīgi no fasādes vienkāršotās atjaunošanas procesa. 
          Darbā analizēti dati par atjaunotajām ēkām liecina, ka informācijas apkopošanā par šīm ēkām jāpievērš uzmanība 
ne tikai šo ēku tehniskajiem datiem, bet arī arhitektonisko risinājumu daudzveidības atspoguļošanai un analīzei. Līdz šim 
ļoti daudzi projekti ir bijuši kā eksperimenti, jo risinājumi meklēti konkrētam projektam un konkrētai problēmai, turklāt, 
mēģinot to darīt, cik vien iespējams lēti. Apsveicami, ka ēku iedzīvotāji ir spējuši apvienoties, savstarpēji vienoties par 
daudziem jautājumiem un pieņemt lēmumu par ēkas atjaunošanu. Ir veiksmīgi risinājumi un ir arī kļūdas, kuras citi 
varētu nepieļaut, atjaunojot savas dzīvokļu ēkas. 
 
Informācijas avotu saraksts 
 
1. Treija, S., Bratuškins, U. 7.4. Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu identitāte un attīstība. Daudzveidīgās un mainīgās 
Latvijas identitātes. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2014, 428 lpp. ISBN 978-9984-45-871-7 
2. Google Street View [tiešsaiste 03.06.2016.]. https://goo.gl/maps/7iWs4pJx74 
3. Garkāje L., “Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas arhitektoniskie aspekti”, 2016. Rīgas 
Tehniskā universitāte, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte. 
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Centralizētai siltumapgādei ir nākotne! 

 
 
Dr.sc.ing. Maija Rubīna - REA Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 
 
 
          Centralizētā siltumapgāde tradicionāli ir dominējošais siltumapgādes veids Latvijas pilsētās. No tehniski nolaistas  
nozares ar zemiem tehniskiem rādītājiem un lieliem pārvades siltuma zudumiem  valsts neatkarības atgūšanas 
sākumposmā, pašvaldību atbildībai nodotā centralizētā siltumapgāde kopā ar pilsētu iedzīvotājiem ir izgājusi  grūto 
rehabilitācijas  un pārveides ceļu un šobrīd ir  modernas un augsti efektīvas sistēmas paraugs Austrumeiropā, uz kurieni 
pieredzes apgūšanai brauc gan citas Austrumeiropas valstis, gan arī mūsu sadarbības partneri no Rietumiem. Ar 
sasniegto attīstības līmeni pamatoti lepojamies. Taču mēs dzīvojam ļoti dinamiskā laikā, kad strauji attīstās un mainās 
gan tehniskie līdzekļi, gan tehnoloģijas un par primāro rādītāju jebkurai darbībai ir kļuvusi energoefektivitāte. Tā 
izskaidrojums ir globāla nepieciešamība cilvēces izdzīvošanas interesēs samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
emisijas un bremzēt klimata pārmaiņas, kas postoši ienāk arī Latvijas ikdienā.  
          Energoefektivitāte no brīvprātīgas iniciatīvas gadsimta sākumā ir kļuvusi par mērķtiecīgi vadītu un obligātu 
pasākumu ar attiecīgajām Eiropas Savienības (ES) direktīvām un valstu likumdošanu. Ēku energoefektivitātes likumu 
Latvija pieņēma 2012.gada nogalē, mainot arī būvnormatīvu prasības ēku siltumnoturībai. Savukārt, Energoefektivitātes 
likumu Saeima apstiprināja 2016.gada martā un tas paredz ļoti plašu darbību visās tautsaimniecības jomās. Ja 
siltumenerģijas patēriņa kritums, īpaši pilsētās, bija vērojams vai ik gadus jau kopš gadsimta sākuma, 
Energoefektivitātes likuma ietekmē patēriņa sarukums būs straujāks un izpaudīsies neatgriezeniski. Šī procesa ietekmi 
jutīs gan pilsētu iedzīvotāji, gan galvenokārt tas skars mūsu modernizētās pilsētu siltumapgādes sistēmas, kas patēriņa 
sarukumu izjutīs vistiešāk. Tas likumsakarīgi izvirza jautājumu par centralizētās siltumapgādes nākotni un to, vai 
sagaidāms tās noriets, vai tālāka attīstība. Jo – aktīvi sevi piesaka arī iespējas un interese atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai individuālai un lokālai siltumapgādei, īpaši veidiem bez kurināmā sadedzināšanas.  Aktuāls kļūst jautājums 
par centralizētās siltumapgādes konkurētspējas palielināšanu, salīdzinot ar decentralizācijas iespējām, kā arī jaunas 
centralizētās siltumapgādes lomas veidošanu. 
          Pēdējos gados starptautisko projektu ietvaros centralizētās siltumapgādes konkurētspējas palielināšanas iespējas, 
tuvinot to individuālai siltumapgādei, pētījuši un siltumapgādes attīstību nosaka un virza Dānijas un Zviedrijas 
zinātnieki, izveidojot  pie Olborgas (Dānija) universitātes nākamās (ceturtās) paaudzes siltumapgādes sistēmas zinātniski 
pētniecisko centru „4 DH”, ko vada profesors Henriks Lunds (Henrik Lund). Zinātniski pētnieciskais centrs 
(www.4dh.dk) nodrošina unikālu sadarbību starp enerģētikas nozares uzņēmumiem, universitātēm, kā arī valsts un 
pašvaldību sektoru, ar mērķi – izstrādāt un ieviest ceturtās paaudzes centralizēto siltumapgādi. Tiek veidota rentabla un 
ilgtspējīga energoapgādes sistēma, kas pilnīgi vai daļēji aizstās fosilā kurināmā importu, radīs darbavietas un 
ekonomisko izaugsmi dalībvalstīs, arī pietuvinās izmaksu ziņā centralizēto siltumapgādi individuālajai. Pozitīvi, ka 
sadarbību ar Olborgu uzsāk arī Rīgas Tehniskā universitāte. 
          Ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēma uzskatāmi parādīta siltumapgādes attīstības principiālajā shēmā, kuras 
autori ir Olborgas zinātniski pētnieciskā centra zinātnieki prof. Henrika Lunda vadībā. 
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          Trešās paaudzes centralizētā siltumapgāde Latvijā ir raksturīga ar slēgtiem siltumtīkliem, kam ir skaitliski mazs un 
noteikts siltumavotu pieslēgums. Pārvades tīklos tiek uzturēts samērā augsts siltumnesēja temperatūras grafiks – līdz 
135/70 ºC. Ēkās sastopams palielināts siltumenerģijas patēriņš – pat līdz  250 kWh/m² gadā apkurei.  Taču jau trešās 
paaudzes laikā parādās elementi, kas pamatā raksturīgi ceturtajai paaudzei  - biomasas kā kurināmā izmantošana, 
koģenerācija u.c. 
          Ceturtās paaudzes centralizētai siltumapgādei raksturīgas kardinālas izmaiņas, kas iezīmējas kā: 
          1) atvērtie pārvades tīkli, kam var bez tradicionāliem, augsti efektīviem siltuma avotiem pievienoties arī jebkurš 
interesents – sekundārā siltuma atguvējs, arī individuāla privātmāja, kas savam pašpatēriņam ražo enerģiju, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, kuru pārpalikumu tā var ievadīt siltumtīklā, bet vajadzības gadījumā trūkstošo 
siltumenerģiju ņemt no tīkla; 
          2) pazemināts siltumnesēja temperatūras grafiks tīklos (līdz 70/30 ºC), kas nodrošina ļoti zemus siltuma 
zudumus (līdz pat 2-3%)  tīklos un paaugstina centralizētās siltumapgādes konkurētspēju, salīdzinot ar individuālo 
apkuri; 
          3) tiek nodrošināta tīklos enerģijas pārpalikumu (sekundārā enerģija un neizmantotie atjaunojamie 
energoresursi) savākšana un akumulācija siltumenerģijas veidā, kas ir jauna centralizētās siltumapgādes funkcija, pie 
kam tiek organizēta gan diennakts un nedēļas akumulācijas tvertnes, gan sezonas siltuma akumulācija, kam izmanto liela 
apjoma segtus ūdensbaseinus, kā arī, piemēram, Latvijā tās ģeoloģisko  īpatnību dēļ, var izmantot arī pazemes 
akumulācijas baseinus; 
          4) mērķtiecīga atjaunojamo energoresursu apjoma palielināšana, samazinot fosilā kurināmā izmantošanu; 
          5) jaunu enerģijas veidu izmantošana siltuma ražošanai (ūdeņradis, ģeotermālā enerģija  u.c.); 
          6) ievērojams enerģijas patēriņa samazinājums ēku apkurei, ko jaunajā apbūvē nodrošina būvnormatīva 
prasības par gandrīz nulles enerģijas patēriņu ēkām (līdz 40 kWh/m² gadā apkurei), kas vienlaikus ir arī pašpietiekamas, 
jo savā lielākajā daļā pašas ražo enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, bet esošajā apbūvē - šo ēku atjaunošana un 
siltināšana atbilstoši jaunajām normatīvu prasībām. 
          Ceturtās paaudzes centralizētā siltumapgādes sistēma, galvenokārt, balstās uz enerģijas atguves, enerģijas 
pārpalikumu un atjaunojamās enerģijas savākšanu un akumulāciju siltumtīklos un siltumenerģijas akumulācijas 
iekārtās (diennaktij, nedēļai un sezonai) un siltuma ražošanu ar kurināmā sadedzināšanu veicot tikai tādā apmērā, cik 
pietrūkst patēriņam no minētajiem apjomiem Vienlaikus mainās arī priekšstats par siltumenerģijas ražošanu, ko veic, 
galvenokārt,  koģenerācijā. 

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 1. 
Centralizētās siltumapgādes attīstības principiālā shēma 



16 Nr.32  2017.gada 1.izdevums 

www.rea.riga.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pašlaik centralizētā siltumapgāde Latvijā, tāpat kā siltumapgāde pārējā Eiropa, atrodas pārejas posmā starp trešo 
un ceturto centralizētās siltumapgādes paaudzi. Optimāls tās ieviešanas termiņš ir 2020.-2030.gads. Sagaidāms, ka tās 
centralizētās siltumapgādes sistēmas, kas kavēsies ar ieviešanu, sastapsies ar ļoti lielām grūtībām, kas galvenokārt 
izpaudīsies kā sistēmas sabrukums slodžu trūkuma un lielo izmaksu pieauguma dēļ. 
          Sekundārā siltuma atguves procesi ir liels un vērā ņemams jauns siltuma avots, kas veicinās produkcijas un 
pakalpojumu izmaksu samazināšanos, konkurētspējas pieaugumu un vispārēja dzīves līmeņa paaugstināšanos. 
Sekundārais siltums ir atgūstams, transformējams uz vajadzīgajiem parametriem, un otrreiz atgriežams izmantošanai 
siltumapgādei, kas neprasa tā ražošanai jaunu kurināmā patēriņu. Šobrīd sekundārā siltuma atgūšanas process Latvijā ir 
aizsācies siltuma ražošanā, ieviešot kondensācijas siltummaiņus dūmgāzu siltuma atgūšanai un absorbcijas siltumsūkņus 
dzesēšanas plūsmu siltuma atgūšanai koģenerācijas blokā, siltuma atgūšanā no notekūdeņiem un nosūces gaisa 
atsevišķās dzīvojamās mājās, peldbaseinos u.c. Taču pagaidām tas ir ar epizodisku raksturu, vairāk demonstrējot 
tehniskās iespējas ar ļoti īsu atmaksāšanās laiku,  un noveido mērķtiecīgu sistēmu. 
          Sekundārais siltums veidojas, līdz šim galvenokārt izmantojot saražotā siltuma augstākā potenciāla daļu, lielu tā 
daļu ar zemāku potenciālu izsviežot apkārtējā vidē karstu dūmgāzu, siltu notekūdeņu, dzesēšanas plūsmu, nosūces gaisa 
siltuma u.c. veidā. Zinātnieki ir novērtējuši, ka šī neizmantotā enerģijas daļa (sekundārais siltums), ieskaitot 
tehnoloģiskajos procesos radušos siltumu (ķīmiskie procesi, saldējamās iekārtas u.c.) ir lielāka, nekā šobrīd pasaulē 
iegūstamo atjaunojamo energoresursu apjoms. Savukārt, pēc šogad 13.septembrī Eiroparlamenta apstiprinātās jaunās 
“Siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģijas” vērtējuma, ar šo sekundāro siltumu pilnībā var nosegt Eiropā  ēku 
siltumapgādes vajadzības un nav objektīvas nepieciešamības šim mērķim lietot kurināmo. 
          Šobrīd pieejamie tehniskie līdzekļi ļauj viegli transformēt sekundāro siltumu, sagatavojot to ar nepieciešamajiem 
parametriem siltumapgādei. Interesants ir fakts, ka aktīvi sekundārās siltumenerģijas izmantošanā iesaistās tieši Eiropas 
bagātākās valstis, kam rūp savas valsts ekonomika un kas uztur augstu iedzīvotāju dzīves līmeni, jo šis ir viens no tāda 
līmeņa sasniegšanas veidiem. Mūsu valsts enerģētikā pagaidām vēl rīkojas izšķērdīgi, uzkraujot iedzīvotājiem un 
tautsaimniecībai smagu nastu – dārgu enerģētiku, un nestādot par mērķi  ražošanā produkcijas un pakalpojumu izmaksu 
samazināšanu un to konkurētspējas celšanu. Nepieciešama valstī šādas neracionālas tautsaimniecības politikas maiņa. 
          Nopietns jautājums ceturtās centralizētās siltumapgādes paaudzes ieviešanā ir siltuma akumulācija. Latvijai tās 
ģeoloģisko īpatnību dēļ it iespēja ierīkot pazemes  ūdensbaseinus sezonas  siltuma akumulācijai, saglabājot ilgstoši 
siltumenerģiju ar koeficientu 0.65-0,9. Šobrīd pasaulē lielākais segtais baseins siltuma akumulācijai jau vairāk kā gadu ar 
tilpumu 200 000 m³ darbojas Dānijā, Vojens pilsētā. 
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          Baseins izveidots izstrādātā grants karjērā, to noklājot ar hidroizolācijas slāni un virsmu veidojot ar grunts 
pārsegumu. Siltumnesēju akumulatorā iepilda ar temperatūru 90-95 ºC. Kā siltuma avots kalpo liels saules kolektoru 
lauks un akumulators nosedz vairāk kā 60% pilsētas patēriņam nepieciešamās gada siltumenerģijas. Latvijā īpaši svarīgi 
ir primāri ierīkot siltuma akumulācijas ietaises koģenerācijas stacijās, kuru darbība prasa iespēju atsevišķos periodos 
strādāt kondensācijas režīmā. Izsviest apkārtējā vidē šajā procesā saražoto siltuma enerģiju nav ekonomiski pareizs solis, 
šim siltumam ir arī liela materiālā vērtība un tas nes tiešus zaudējumus tautsaimniecībai. 
          Ceturtā centralizētās siltumapgādes paaudze veido pilnīgi jaunu reversīvo enerģijas uzskaites sistēmu un 
norēķinu vadību, ko apgūst pašvaldībās siltumapgādes operators un kura teicamu piemēru Eiropā jau ir izveidojusi un 
ieviesusi Stokholmā starptautiskā siltumapgādes firma FORTUM, kas darbojas arī pie mums Jelgavā. Rezultātā ir jūtami 
zemāka maksa siltumenerģijas lietotājiem. Jaunās sistēmas principiālo attēlojumu devusi FORTUM pārstāve Gita 
Cimdiņa savā prezentācijā par Stokholmas pieredzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kā redzams no attēla, siltumapgādes klienti, kas pieslēgti atvērtajiem siltuma tīkliem, vienlaikus kļūst arī par 
siltumenerģijas ražotājiem, tostarp datu centri, slimnīcas, lielveikali, rūpnieciskie procesi (pārtikas apstrādes, ķīmiskie 
u.c.), notekūdeņu apstrādes ietaises, pilsētas metro ventilācijas sistēma u.c. Nākotnē tās būs arī energoefektīvas 
daudzdzīvokļu mājas ar atjaunojamiem energoresursiem u.c. klienti. Kā skaidro jauno sistēmu Stokholmā FORTUM 
savā prezentācijā, klientu piegādāto siltumu apmaksā siltumapgādes operators, kas nosaka un paziņo iepērkamā 
sekundārā siltuma cenu uz katru nākošo dienu, vadoties no piedāvātā siltuma apjoma, klimatiskajiem apstākļiem un 
prognozētā patēriņa. Klients izvēlas, vai un kā piedāvāt – epizodiski, vai nepārtraukti. Visi jaunās sistēmas dalībnieki ir 
ieinteresēti tās darbībā, jo: 
          1) klienta ar sekundāro enerģiju ieinteresētība dalībai norēķinu sistēmā  ir savu ienākumu palielināšana, kas tam 
atļauj ar sekundārās enerģijas atguvi samazināt savas produkcijas vai pakalpojumu pašizmaksu un palielināt savu 
konkurētspēju tirgū; 
          2) siltumapgādes operatora ieinteresētība izpaužas kā iespēja samazināt piegādājamās siltumenerģijas cenu 
klientiem, līdz ar to tos piesaistīt sistēmai; 
          3) Siltumapgādes sistēmas klientu – iedzīvotāju  ieinteresētība ir  ērts pieslēgums centralizētai siltumapgādei, ar 
pietiekoši zemu un konkurētspējīgu siltumenerģijas cenu, salīdzinot ar citiem siltumapgādes veidiem, kā arī 
nodrošinātais komforts. Veidojas arī salīdzinoši tīrāks  pilsētas gaiss un apkārtējā vide. 
          Stokholmas pieredzes gadījumā centralizētās siltumapgādes klients pats uzstāda iekārtas sekundārās 
siltumenerģijas atgūšanai un transformācijai līdz nepieciešamiem parametriem ievadei tīklos, bet siltumapgādes 
operators izveido klienta pieslēgumu tīkliem. Tiek slēgti ilgtermiņa līgumi par šādu sekundāro energoresursu piegādi. 
          Ieviešot ceturtās paaudzes centralizēto siltumapgādes sistēmu, centralizētā siltumapgāde ne tikai nostiprina savas 
pozīcijas pilsētvidē, bet tās nozīme ievērojami pieaug. Centralizētai siltumapgādei ir nākotne! 
 
References: 
1.Maija Rubīna, Aivars Cers. SILTUMAPGĀDES OPTIMIZĀCIJA. Problēmas un risinājumi pašvaldību 
administratīvajās teritorijās / Jumava, 2016:208 lpp. 
2. Maija Rubīna Mana enerģija jeb Stāsts par to, kā Latvijas enerģētikai ceļā uz patstāvību gāja... / R.,”Jumava”, 
2004:208 lpp. 
3. Gintas Cimdiņas prezentācija. Centralizētā siltumapgāde un viedo siltumapgādes tīklu attīstības iespējas – Stokholmas 
piemērs / Rīgā, 2015.gada 7.maijā: 16 lpp. 
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Ēku iekšējo karstā ūdens apgādes sistēmu atjaunošana 

 
 
Prof. maģ. siltumenerģētika un siltumtehnika Rolands Namsons 
 
 
          Ēku iekšējo karstā ūdens apgādes tīklu cinkoto cauruļvadu nolietojums liek par sevi manīt arvien biežāk un biežāk. 
Liela daļa daudzdzīvokļu ēkas ir sērijveida un līdzīgas pēc ārējā izskata, bet atšķirīgas no iekšpuses. Atšķirības veido 
ēkas iedzīvotāji un laika gaitā izmantotie apsaimniekošanas risinājumi. Daudzās daudzdzīvokļu ēkās joprojām aktuāla 
problēma ir starpība starp atsevišķos dzīvokļos un mājā kopumā patērēto ūdeni. Atsevišķi negodprātīgi ēkas iedzīvotāji 
dzīvokļos iebūvētos karstā ūdens skaitītājus izmanto sava labuma gūšanai uz citu rēķina. Ir jābūt piemēriem, kas ļautu 
atrisināt šeit minēto problēmu un radītu iedzīvotājos vēlmi vismaz aizdomāties. 
 
Risinājumi kā samazināt ūdens zudumus daudzdzīvokļu ēkās 
 
          Viens no risinājumiem, kas devis labus rezultātus ūdens starpības samazināšanai ir visu dzīvokļu ūdens skaitītāju 
nomaiņa pret skaitītājiem, kurus nevar apstādināt magnēti, galdnieku spīles, kā arī vēl interesantāki risinājumi, 
piemēram, kad suns “tikko vai vakar” sagrauzis ciparnīcas korpusu un vēl citi. Viens no efektīviem risinājumiem, lai 
cīnītos ar izdomas bagātiem iedzīvotājiem, ir uzstādīt ūdens skaitītājus metāla korpusos, kuros ciparnīca atrodas aiz 
bieza stikla un ar iespēju nolasīt attālināti skaitītāja rādījumus. Nolasot attālināti skaitītāja rādījumus, var veikt  patēriņa 
analīzi katru mēnesi un attiecīgi, ja ir aizdomas par pārāk mazu patēriņu noskaidrot iemeslu. Par šiem risinājumiem ir 
pieejama ļoti plaša informācija, bet ir vēl viens risinājums, kas ir aizmirsts, bet pietiekoši efektīvs, proti, visu dzīvokļos 
esošo ūdens skaitītāju pārnešanu speciālos moduļos (kastēs), kuras atrodas pagrabos vai kāpņu telpās - līdzīgi kā 
elektroenerģijas skaitītāji, ja ir iespēja un vieta uzstādīšanai. Var būt jau ir kāda ēka, kur šāda ideja uzstādīt dzīvokļu 
ūdens skaitītājus pagrabā vai kāpņu telpās jau ir īstenota! Šāds risinājums būtu interesants ēku iedzīvotājiem ar nelielu 
skaitu dzīvokļu un arī daudzstāvu ēku iedzīvotājiem, bet visām esošajām ēkām nederēs, jo pastāv ierobežojumi, lai 
varētu veikt dzīvokļu ūdens skaitītāju pārnešanu uz pagrabu vai kāpņu telpu. 
 
Ūdens skaitītāji kāpņu telpās 
 
          Lai pārnestu dzīvokļos esošos ūdens skaitītājus uz kāpņu telpām ir nosacījumi. Pirmkārt, visām stāvvadu šahtām ar 
kāpņu telpu ir jābūt kopīgai vienai no sienām, lai pārnestu ūdens skaitītājus uz šahtām ar atveramām lūkām uz kāpņu 
telpas pusi. Otrkārt, jānomaina esošie stāvvadu pievadi, lai pieslēgtu ūdens skaitītājus. Šis risinājums var būt noderīgs 
nelielai daļai esošo daudzdzīvokļu ēku. 
 
Ūdens skaitītāji pagrabos 
 
          Lai uzstādītu ūdens skaitītājus pagrabā ir jābūt brīvām stāvvadu tehniskajām šahtām visā to garumā, bez 
betonētām starpstāvu pārsedzēm un būs jāveic veco ūdens stāvvadu nomaiņa, aizstājot tos ar maza diametra caurulēm 
(attēls Nr.1), kuras savieno katra dzīvokļa ievadventili ar pagrabā esošo ūdens sadali. 
          Tādējādi katram dzīvoklim būs savs stāvvads, nevis kā ierasts kopējs. Pie šādas ūdens sadales sistēmas nav 
iespējama karstā ūdens cirkulācija stāvvados, bet jāņem vēra, ka maza diametra caurulēm tilpums ir mazs un šis 
risinājumam nav universāla pielietojuma, bet tas derēs to ēku iedzīvotājiem, kuriem ir radusies interese par šīs ūdens 
sistēmas priekšrocībām salīdzinot ar ierasto. Ja ūdens skaitītāji atrodas pagrabos speciāli izgatavotos moduļos ar 
aizslēdzamām stikla durvīm (lielākai skaitītāju aizsardzībai), tad ūdens skaitītājus var uzstādīt lētākus, jo zemākas 
aizsardzības prasības pret tīšiem bojājumiem, kuri var ietekmēt rādījumu precizitāti. Daļai ēkas iedzīvotāju šī 
priekšrocība var  radīt nepatiku, jo, lai  nolasītu ūdens skaitītāja rādījumus, būs jādodas uz pagrabu. Šo trūkumu var 
atrisināt, ja ēkas apsaimniekotājs nozīmētu pārstāvi, kas nolasītu skaitītājus un arī kontrolētu plombas vai izmantot kādu 
no automātiskās rādījumu nolasīšanas metodēm. 
          Otrs risinājums, ja ir kopēja šahtas siena ar kāpņu telpu, ir tāds, ka tad ūdens skaitītājus var uzstādīt kāpņu telpas 
pirmajā stāvā speciālos moduļos (attēls Nr.1), bet, ja nav kopējas sienas, tad var  izveidot papildu cauruļu cilpas pagrabā 
no stāvvadiem līdz ūdens skaitītājiem. Katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi un jāizvēlas vispiemērotākais risinājums. 
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Priekšrocības 
 
Ūdens skaitītājus pārnesot no dzīvokļiem uz pagrabiem vai kāpņu telpām iegūst sekojošas priekšrocības: 
• Šādi risinājumi ļautu veikt pareizu karstā ūdens uzskaiti, līdzīgi kā elektroenerģijas skaitītāji, kurus uzstāda ēkas 
kāpņutelpās.  
• Viegli atslēgt patērētāju, kurš nav veicis laicīgu samaksu par patērēto karsto ūdeni, noslēdzot un noplombējot ventili 
pirms ūdens skaitītāja. 
• Ēkas apsaimniekotajā pārstāvis periodiski varētu kontrolēt ūdens skaitītāju plombas, kas ir ļoti apgrūtinoši, ja ūdens 
skaitītāji uzstādīti dzīvokļos. Lai nodrošinātu lielāku aizsardzību, ūdens skaitītājus varētu uzstādīt speciālos moduļus 
(kastēs) ar aizslēdzamām stikla durvīm. 
• Ūdens skaitītāju rādījumus varētu nolasīt persona, kuru nozīmētu ēkas apsaimniekotājs vai izvēlēties automātisko 
attālināto nolasīšanu pieslēdzoties pie ūdens skaitītāja ar kabeli vai bezkabeļu sistēmām. 
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Attēls Nr. 1. 
Maza diametra stāvvadu sistēma. 

1.dzīvokļu ūdens skaitītāju modulis, 
(kaste), kura atrodas pagrabā netālu no 

tehniskās šahtas;  2. dzīvokļu ūdens 
skaitītāju kaste, kura atrodas kāpņu 
telpas pirmajā stāvā;  3. karstā un 

aukstā ūdens sadales guļvadi pagrabā; 
4. stāvvadu sadales kolektors; 5. 
noslēgventilis katram stāvvadam 
atsevišķi; 6. ūdens skaitītāji; 7. 

pretvārsts; 8. maza diametra stāvvadi 
karstajam un aukstajam ūdenim, 9. 

ūdens maisītājs dzīvoklī; 10. 
noslēgventilis dzīvoklī 
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Maza diametra stāvvadi 
 
          Lai nomainītu ierasto stāvvadu sistēmu, kur viens stāvvads kopējs daudziem dzīvokļiem  ar maza diametra 
caurulēm, kur katrs dzīvoklis pieslēgts atsevišķi pie esošās ūdens sadales pagrabā, var izmantot maza diametra lokanās 
caurules (attēls Nr.2), kuras vilktu no pagraba līdz katram patērētājam atsevišķi pat netverot tehniskās šahtas vākus. Šajā 
gadījumā būtu jāpārdomā kā uzstādīt cauruļu stiprinājumus šahtās, ja ir nepieciešamība un būtu jāpārdomā uzstādīšanas 
risinājumi kā pieslēgties pie esošā dzīvokļa ievadventiļa, (noslēgarmatūras). Piemēram, viens no risinājumiem ir izurbt 
šahtas vākā nelielu urbumu pie vecā pievada,  caur kuru izvilktu jauno cauruli un savienotu ar dzīvokļa ievadventili vai 
arī veikt vecā pievada izņemšanu, izzāģējot nelielu atveri (lūku) blakus tam, kuru vēlāk nosedz ar atveramām durtiņām. 
Ja cauruļu vilkšana cauri šahtai  nepadodas, tad var izmantot endoskopiskās video kameras, lai noteiktu šķēršļus.  
Lokanā caurule pieejama ruļļos, vai stieņos. Vispiemērotākā būtu caurule ruļļos, jo tad stāvvads visā garumā būtu no 
viena gabala, kas ļautu veikt ātri un kvalitatīvi cauruļu nomaiņu. Lokanās caurules ir pieejamas dažādu diametru un 
materiālu ar vai bez siltumizolācijas karstajam ūdenim un pretkondensāta izolācija aukstajam ūdeni kā arī dažādi 
risinājumi, kas aizsargātu caurules no mehāniskiem bojājumiem, ja tiek vilktas no pagraba līdz dzīvoklim vai otrādi. 
Caurules ruļļos ir izgatavotas no kapara, gan dažādu plastmasu sakausējumiem ar šķiedrām un ar metāla slāņiem. 
Nepieciešamos caurules veidus un diametrus nosaka attiecīgo nozaru speciālisti atkarībā no ēkas iedzīvotāju un 
būvnormatīvu prasībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Jāpiemin arī maza diametra stāvvadu trūkums: nav iespējama karstā ūdens cirkulācija stāvvados, jo katram 
dzīvokli savs stāvvads, bet jāņem vērā, ka maza diametra caurulēm tilpums ir mazs.  Šai idejai “bez cirkulācijas” ir savi 
trūkumi, bet mēģināšu pamatot, ka tā tomēr ir  interesanta. 
 
1.Piemērs: cik liels ūdens tilpums esošajā vecajā stāvvadā līdz 5. stāvam, ja cinkotās caurules diametrs DN 25 un garums 
12 m: Vkopā = 5.5 l. 
 
2.Piemērs: cik liels ūdens tilpums stāvvadā  līdz 5. stāvam, ja tiek izmantota maza diametra kapara caurule 15 mm un 
garumu 12m: Vkopā 1.6 l. 
 
3. Piemērs: ja 5. stāvu ēkā veco stāvvadu DN 25 aizstātu ar maza diametra (15 mm) kapara caurulēm, katram dzīvoklim 
pievadītu ūdeni atsevišķi, tad kopējais cauruļu garums sasniegtu aptuveni 40 m un tilpums Vkopā = 5,0 l.. 
 
          Kā redzams 1. un 2. piemērā tilpuma atšķirība ir liela. Tas pierāda, ka risinājums izmantot maza diametra caurules, 
neizmantojot karstā ūdens cirkulāciju stāvvados, ir interesants, bet tas arī ierobežo cauruļu garumu un  attiecīgi arī ēku 
skaitu (skat. 3. piemērs), kurās var izmantot maza diametra stāvvadus. Jāpiemin arī,  ka daļā no esošajām daudzdzīvokļu 
ēkām nebija paredzēta karstā ūdens cirkulācija. Šī ir problēma, kas tiek risināta dažādos veidos piemēram izveidojot 
cirkulācijas loku bēniņos savienojot stāvvadus vai izbūvējot blakus esošajiem karstā ūdens stāvvadiem cirkulācijas 
stāvvadus pa kuriem ūdens plūst atpakaļ uz siltummezglu un atkal tiek piesildīts līdz vēlamajai temperatūrai. Bet ir vēl 
viens risinājums, kuru varētu pievienot šim sarakstam – maza diametra stāvvadi, kas pilnībā neatrisina šo problēmu, kā 
iepriekš minētie piemēri, bet tomēr mazina tās iespaidu. 
 
Stāvvadu tehniskās šahtas 
 
Daudzdzīvokļu ēkās visbiežāk ūdens stāvvadi novietoti tehniskajās šahtās un šahtu vāki ir noflīzēti, nokrāsoti un nav 
paredzēti atvēršanai. 
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Attēls Nr. 2. 
Lokanās caurules 
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          Šādos gadījumos vāku atvēršanu un aizvēršanu bez vizuāliem bojājumiem neizdodas, būs jāveic  remontdarbi. 
Dažreiz laiks, kas nepieciešams, lai atvērtu un aizvērtu šahtu vākus, pārsniedz laiku, kas nepieciešams stāvvadu 
nomaiņai. Tas sadārdzina izmaksas stāvvadu nomaiņai. Tādēļ, ja tiek veikts sanitāro telpu remonts būtu laicīgi jāizplāno, 
kā atvērt šahtas vāku, ja būs nepieciešamība. Kā redzams (attēls Nr.3) šahtas vāks ir izgatavots no finiera un pārklāts ar 
dekoratīvo koksnes finierējumu, kas ir pietiekoši gaumīgi un parocīgi, ja to kādreiz vajadzēs atvērt un aizvērt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepietiekams ūdens spiediens 
 
          Reizēm augšējo stāvu iedzīvotājiem nav pietiekams ūdens spiediens (caurplūde) no rīta un vakarā, kad aktīvi 
izmanto karsto ūdeni pārējie ēkas iedzīvotāji. Rodas neērtības, kas rada nepatiku un vēlmi kaut ko darīt, lai novērstu 
trūkumus. Var būt pie vainas neiztīrīts ūdens maisītāja sietiņfiltrs, var būt gruži izveidojuši pretestību pašā maisītājā, var 
būt maisītāja savienojumā pie ūdens caurulēm, var būt gruži filtrā pirms dzīvokļa vai kopējā ēkas ūdens skaitītāja, bet 
var būt ūdens pievads vai stāvvads. Viens no risinājumiem ir visu pēc kārtas pārbaudīt. Ja pie vainas ūdens pievads, tad 
atslēdznieks ar speciālām trosēm var mēģināt iztīrīt, bet ja nesanāks, tad jānomaina pievads. Ja ir aizaudzis stāvvads, tad 
nekas cits neatliek kā vecā stāvvada pilnīgu vai daļēju nomaiņu. 
          Ņemot vērā iedzīvotāju iespējas, kas saistītas ar uzkrājumu izveidošanu ēkas remontdarbiem, kā arī dažādos 
viedokļus par un pret ūdens stāvvadu nomaiņu, šis ir gadījums, kad varētu mēģināt izvērtēt domu par maza diametra 
lokanās caurules vilkšanu caur tehnisko šahtu no pagraba līdz dzīvoklim, kurā ūdens spiediens nav pietiekošs. Šis ir 
interesants remontdarbu risinājums, kas pagaidām tiek praktizēts ļoti reti. 
 
Kontaktinformācija: 
Rolands Namsons 
E-pasts:  rolands.namsons@inbox.lv 
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Attēls Nr. 3. 
Tehniskā šahta no iekšpuses ar viegli noņemamu vāku 
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