
Ēkas energosertifikāts

REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED-1-2019-509

DERĪGS LĪDZ 07.05.2029

1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja

2.1 Adrese Ķekavas nov., Baloži, Rīgas iela 2

3.1 Ēkas daļa -

4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums 80070021803001

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks
pārdošana [  ], izīrēšana/iznomāšana [  ], brīvprātīgi [X],
valsts/pašvaldības publiska ēka [  ]

6. Ēkas raksturojums

Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: n/a
Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: -
Stāvu skaits: 2 virszemes, 1 pazemes, [  ] mansards , [  ] jumta stāvs
Kopējā platība: 1240.10 m² Aprēķina platība: 809.70 m²

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums

Atsauces
vērtības

Ēkas
energoefektivitātes

klase un rādītājs
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Gandrīz nulles
enerģijas ēkas

apkures
rādītājs

40

Normatīviem
atbilstoša ēka

90

Ēkas veidam
atbilstošs ēkas

vidējais
patēriņš

130.28

F1

1672

Ēkas energoefektivitātes rādītāji

Enerģijas patēriņa novērtējums kWh/m² gadā

apkurei 167.30

karstā ūdens sagatavošanai 30.20

mehāniskajai ventilācijai 0.00

apgaismojumam 0.00

dzesēšanai 0.00

papildu 0.00

Patēriņš kopā 197.50

No atjaunojamiem energoresursiem ēkā
saražotā vai iegūtā enerģija 0.00

Koģenerācijā saražotā enerģija 0.00

Primārās enerģijas novērtējums 256.75

kg CO₂/m² gadā

Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 52.14

kWh/m² gadā

Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[  ]  Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs

Neatkarīgs eksperts Jānis Ikaunieks
Reģistrācijas numurs EA3-0014

Datums 3 Paraksts 3

Piezīmes: 1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.
2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā.
3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.



9. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais
siltuma zudumu koeficients

HT/Aapr 1.76 W/(m²K)

HTA/Aapr 0.64 W/(m²K)

HT un HTA – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem būvniecības jomā

10. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients HVe/Aapr 0.44 W/(m²K)

HVe – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 0.00%

11. Enerģijas uzskaite un sadalījums apkures un karstā ūdens sistēmās

Kalendāra
gads vai
periods
(no–līdz)

Energonesējs Apkurei Karstā ūdens apgādei

nosaukums

uzskaitītais daudzums

kWh
klimata

korekcija
kWh 5

kWh/m²
gadā

kWh
kWh/m²

gadā
4 kWh

2018 Centralizētā
apkure

144197.00 kWh 144197.00 122348.
00

142172.
00

151.10 21849.00 26.98

2017 Centralizētā
apkure

145843.00 kWh 145843.00 118723.
00

128694.
00

146.63 27120.00 33.49

Piezīmes.
4 Dati par faktiski uzskaitītajiem energonesējiem par pēdējiem pieciem gadiem vai sezonām faktiski uzskaitītajās mērvienībās (t, m³, MJ,
kcal vai cita).
5 Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patēriņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu.

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem (bis-eed-1-2019-509-p.pdf)

2) Aprēķinos izmantotie ievaddati (2_pielikums_rigas2.pdf)

3) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas
izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā (1_pielikums_rigas2.pdf)

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums

Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai
citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un
ticamību.

Vārds uzvārds: Jānis Ikaunieks
Reģistrācijas numurs: EA3-0014 Paraksts 6 Datums 6

Piezīme. 6 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.
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1.pielikums 

P RSKATS PAR EKONOMISKI PAMATOTIEM ENERGOEFEKTIVIT TI UZLABOJOŠIEM 
PAS KUMIEM, KURU STENOŠANAS IZMAKSAS IR RENTABLAS 

PAREDZAMAJ  (PL NOTAJ ) KALPOŠANAS LAIK  
 

1. kas veids Daudzdzīvokļu māja 

2. Adrese Rīgas iela 2, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112 

3. kas daļa Nov rt jums veikts visai kai 
4. kas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīm jums 80070021803001 

 

5. PRIEKŠLIKUMI PAR PAS KUMIEM KAS ENERGOEFEKTIVIT TES UZLABOŠANAI 

Nr.1 
Pas kums un t  

apraksts2 

Sasniedzamais r d t js 
un m rvien ba3 

Pieg d t s enerģijas 
ietaup jums un 
papildeneģijas izmaiņas4 

CO2 emisiju 

samazin jums 

Pas kuma 
izmaksas5* 

Pas kuma 
atmaks ša
n s 
laiks** 

kWh 

gad  

kWh/

m2 

gad  

% kg CO2 gad  EUR Gadi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 kas rsienu 
siltin šana ar 150 mm 
biezu siltumizol cijas 
k rtu. Logu aiļu 
siltin šana ar 30mm-

50mm biezu (vai 

tehniski maksim li 
iesp jamo biezumu) 
siltumizol cijas sl ni. 

Apr ķina 
siltumvad tsp jas 
koeficients λ≤0,038 
W/mK. Sasniedzam  
sienas siltuma 

caurlaid bas koeficienta U 
v rt ba ķieģeļu mūrim 
padziļin jum  zem logiem 
U≤0,21 W/m2K, p r j m 
sien m U≤0,20 W/m2K.  

Sasniedzamais termisko 

tiltu siltuma caurlaid bas 
koeficientu esošo PVC 
logu ail m  
ψ=0,05 W/(mK). 

37629 46,47 23,5 9934 52800 19,8 

2 kas b niņu 
siltin šana ar 300 mm 

beramo vati. 

Siltumizol cijas apr ķina 
siltumvad tsp jas 
koeficienta λ≤0,038 
W/mK. Sasniedzam  
b niņu siltuma 
caurlaid bas koeficienta 
U v rt ba ≤0,11 W/m2K. 

26910 33,23 16,8 7104 7400 3,9 

3 Pagraba p rseguma 
(tai skait  zem k pņu 
telpas) siltin šana ar 
150 mm 

siltumizol ciju. 
Pagraba sienu un 

cokola siltin šana ar 
150 mm 

siltumizol ciju. 

Pagraba p rseguma 
siltumizol cijas apr ķina 
siltumvad tsp jas 
koeficients λ≤0,038 
W/(mK), bet cokolam 

λ≤0,039 W/(mK). 
Sasniedzam  siltuma 

caurlaid bas koeficienta U 
v rt ba ne augst k k  0,15 
W/m2K. 

17434 21,53 10,9 4602 31300 25,3 

4 kas nenomain to 
logu nomaiņa. 

Jauno logu siltuma 

caurlaid bas koeficients 
≤1,1 W/(m2K). 

5834 7,21 3,7 1540 5100 12,3 

5 Ventil cijas šahtu 
t r šana. Ventil cijas 
v rstu iebūve 
dz vokļu logos, kur 

Paredzams, ka pas kuma 
stenošanas laik  gaisa 

apmaiņas k rta 
dz vojamaj s telp s 

-3605 -4,45 -2,3 -952 16300 - 

                                                                 
1 Alternat vus pas kumus apz m t ar t du pašu numuru, k  pamatpriekšlikumam un pievienojot indeksu (a, b, c, ..) 
2 Detaliz tu pas kuma aprakstu skat t energosertifik ta 2.pielikuma “P rskats par kas energosertifik ta apr ķinos izmantotaj m ievaddatu v rt b m”, 9.nodaļ . 
3 Būvelementa vai termisko tiltu siltuma caurlaid bas koeficients, gaisa apmaiņas r d t js u.c. savstarp ji saist tus pas kumus nor d t vienkopus. 
4 Ja pas kums saist ts ar papildu enerģijas pieaugumu, pieaugums nor d ms pie attiec g  pas kuma (iekav s ar m nus z mi).  
5 Iekļauj visas ar pas kuma stenošanu saist t s izmaksas, t.sk. materi li, darba sp ks sagatavošanas un stenošanas laik , nodokļi, citi resursi 



5. PRIEKŠLIKUMI PAR PAS KUMIEM KAS ENERGOEFEKTIVIT TES UZLABOŠANAI 

Nr.1 
Pas kums un t  

apraksts2 

Sasniedzamais r d t js 
un m rvien ba3 

Pieg d t s enerģijas 
ietaup jums un 
papildeneģijas izmaiņas4 

CO2 emisiju 

samazin jums 

Pas kuma 
izmaksas5* 

Pas kuma 
atmaks ša
n s 
laiks** 

kWh 

gad  

kWh/

m2 

gad  

% kg CO2 gad  EUR Gadi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

netiek nodrošin t  
gaisa pieplūde 

pieaugs no 0,45 h-1 l dz 
0,50 h-1. 

6 rdurvju (taj  skait  
lūkas uz b niņiem) un 
v jtvera durvju 
nomaiņa, nodrošinot 
bl vu aizv ršanos. 

Jauno durvju siltuma 

caurlaid bas koeficients ir 
ne augst ks par 1,5 
W/(m2K). 

849 1,05 0,5 224 2200 36,5 

7 Apkures sist mas 
moderniz cija/nomai
ņa, nodrošinot 
rūpnieciski izol tus 
cauruļvadus rpus 
apkurin taj m telp m. 

Pieņemts, ka pas kuma 
veikšanas rezult t  
dz vokļu vid j  apkures 
sezonas temperatūra 
samazin s par 1 °C. 
Apkures cauruļvadiem 
rpus apkurin taj m 

telp m j nodrošina 
vismaz 30 mm biezu 

siltumizol cijas sl ni ar 
atstarojošo/aizsarg jošo 
k rtu. Siltumizol cijas 
materi la 
siltumvad tsp jas 
koeficients pie 50 oC ≤ 
0,039 W/mK. 

5924 7,32 3,7 1564 30000 Virs 50. 

8 Karst  ūdens 
nesiltin to cauruļvadu 
siltin šana 
pagrabst v , 
izol cijas sak rtošana 
jau nosiltin taj m 
caurul m. 
Cirkul cijas izveide.  

Siltumizol cijas materi la 
siltumvad tsp jas 
koeficients pie 50 oC ≤ 
0,039 W/mK. j nodrošina 
vismaz 30 mm biezu 

siltumizol cijas sl ni ar 
atstarojošo/aizsarg jošo 
k rtu. 

9428 11,64 5,9 2489 12900 18,4 

* Izmaksas noteiktas aptuveni un t m ir tikai informat vs raksturs. Prec zam izmaksu apr ķinam nepieciešams izstr d t detaliz tu t mi, kuru 
apstiprin jis atbilstoši sertific ts speci lists. 
** Energoefektivit tes pas kumu atmaks šan s laika apr ķinam pieņemts centraliz tas siltumapg des sist mas siltumenerģijas pieg des tarifs 

iedz vot jiem 71,01 EUR/MWh ar PVN  



6. kas energoefektivit tes r d t ji un ieteikumu sal dzin jums Uzlabojumu varianti 

1. variants 2. variants 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

7; 8. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

7; 8. 

R d t ji M rvien ba 

Izm r tie 
r d t ji bez 
korekcijas 

Apr ķin tie 
r d t ji Sasniedzamie r d t ji  

(p c priekšlikumu stenošanas) 

6.1. kas norobežojošo konstrukciju 
patn jais siltuma zudumu koeficients 

HT/Aapr W/(m2K) 

 1,761 0,600 - 

6.2. kas ventil cijas siltuma zudumu 
patn jais koeficients Hve/Aapr 

 0,436 0,482 - 

6.2.1. Siltumenerģijas atgūšana %  0 0 - 

6.3. Gaisa apmaiņas k rta 

h-1 

- 

Dz vokļiem – 

0,45 h-1 

K pņu telpai – 

0,40 h-1 

Dz vokļiem  – 

0,50 h-1 

K pņu telpai – 

0,40 h-1 

- 

6.4. Nepieciešam s enerģijas 
nov rt jums: 

kWh/m2 gad  
197,5 

 

197,5 73,5 - 

t. sk.   6.4.1. apkurei 167,3 54,9 - 

6.4.1.1. apkures izm r tais r d t js ar 
klimata korekciju 

   

6.4.2. karst  ūdens sist m  30,2 18,6 - 

6.4.3. ventil cijai  0,0 0,0 - 

6.4.4. apgaismojumam 0,0 0,0 - 

6.4.5. dzes šanai 0,0 0,0 - 

6.4.6. papildu - - - 

  Samazin jums, % 62,8 - 

6.5. Siltuma ieguvumi k : kWh/m2 gad  

(apkures 

periodam) 

 43,03 44,21 - 

6.5.1. iekš jie   39,81 42,61 - 

6.5.2. saules   6,36 5,87 - 

6.5.3. ieguvumu izmantošanas 
koeficients 

apkures 

periodam 

 0,932 0,912 - 

6.6. No atjaunojamiem 

energoresursiem k  saražot  enerģija 
kWh/m2 gad  

 0,0 0,0 - 

6.7. Prim r s enerģijas nov rt jums 
kWh/m2 gad   256,75 95,56 - 

Samazin jums, % 62,8 - 

6.8. Oglekļa dioks da (CO2) emisijas 

nov rt jums 

kg CO2 gad   42219 15713 - 

Samazin jums, % 62,8 - 

6.8. Pas kumu kopuma vienk ršais 
atmaks šan s laiks 

Invest cijas, EUR(1) 158000 - 

Vienk ršais atmaks šan s laiks, gadi(2) 22,16 - 
(1) Invest cijas apr ķin tas atbilstoši š  p rskata 5. nodaļai “PRIEKŠLIKUMI PAR PAS KUMIEM KAS 
ENERGOEFEKTIVIT TES UZLABOŠANAI” 
(2) Atmaks šan s laiks apr ķin ts pieņemot siltumenerģijas pieg des tarifu 71,01 EUR/MWh ar PVN. 

 

 

Cita inform cija: Izmaksas noteiktas aptuveni un t m ir tikai informat vs raksturs. Prec zam izmaksu apr ķinam nepieciešams 
izstr d t detaliz tu t mi, kuru apstiprin jis atbilstoši sertific ts speci lists. 
 

 

7. kas energoefektivit tes uzlabošanas ieteikumu izdev js 

Neatkar gs eksperts J nis Ikaunieks 

Reģistr cijas numurs EA3-0014 

 

 

     

 
Datums* 

 
Paraksts* 

 
 

 

Piez me. * Dokumenta rekviz tus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 
normat vajiem aktiem par elektronisko dokumentu noform šanu. 



 

2. pielikums 

 

 

 

 

P rskats par kas energosertifik ta apr inos izmantotaj m ievaddatu 
v rt b m  

 

 

 

R GAS IELA 2, BALOŽI, EKAVAS NOVADS, LV-2112 

 



 

 

2 

I. Visp r gie jaut jumi  
 

1.1. kas identifik cija 

1.1.1. Adrese R gas iela 2, Baloži, ekavas novads, LV-2112 

1.1.2. kas kadastra apz m jums 80070021803001 

1.1.3. kas daļa (paskaidro, ja nov rt jums 
veikts kas daļai) Nov rt jums veikts visai kai 

 

1.2. Dz vokļu pašnieku pilnvarot  persona 

1.2.1. Nosaukums SIA "Baložu komun l  saimniec ba" 

1.2.2. Reģistr cijas numurs 40003201921 

1.2.3. Juridisk  adrese Kr. Barona iela 1, Baloži, ekavas novads, LV-2128 

1.2.4. Kontaktpersona Ilm rs Br lis 

1.2.5. Kontaktt lrunis 27734604 

 

1.3. Neatkar gs eksperts (energoauditors) ku energoefektivit tes jom  

1.3.1. V rds, uzv rds J nis Ikaunieks 

1.3.2. Sertifik ta numurs vai sertific šanas 
institūcijas l muma Nr. 

EA3-0014 

1.3.3. Kontaktinform cija (t lrunis, e-pasts, 

adrese) 

26349224 

info@latefekts.lv 

 

1.4. kas apsekošana 

1.4.1. kas apsekošanas datums 18.03.2019. 

1.4.2. kas energosertifik ta numurs BIS- ED-1-2019-509 

1.4.3. kas energosertifik ta 
sagatavošanas datums 

07.05.2019 

 

https://www.kadastrs.lv/buildings/3500108474?options%5Binline%5D=false&options%5Borigin%5D=building
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1.5. Energoefektivit tes nov rt juma robežas 
 

Vien bas nosaukums 

Laukums, 

tilpums 

 

ss procesu apraksts 

(enerģijas uzskaites veids, skait t ju 
daudzums u. tml.) 

Enerģijas nes ju sadal jums un enerģijas 
plūsmas (energoresursi, enerģijas veids – 

siltumenerģija apkurei un karstajam 
ūdenim, elektroenerģija un citi) 

Nov rt tais saražot s/pat r t s 
enerģijas apjoms 

kWh gad  % no kop j * 

kas siltumenerģijas 
pat ri š 

809,7 m2 

2325,4 m3 

 

k  ir uzst d ti divi siltumenerģijas 
skait t ji. Viens uzskaita iedz vot jiem 
nodoto siltumenerģijas daudzumu 
apkurei, k  ar  iedz vot jiem un 
doktor tam nodoto karst  ūdens 
daudzumu, bet otrs tikai doktor tam 

nodoto siltumenerģijas daudzumu 

apkurei.  

 

kas siltummezgl  no pils tas centraliz t s 
siltumapg des sist mas (CSS) sa emt  
siltumenerģija tiek izmantota apkures 

nodrošin šanai apkures period  un karstais 
ūdens visa gada garum . Daļa no kai 
pieg d tas siltumenerģijas ir siltumenerģijas 

zudumi cauruļvados, kas izvietoti 

nekondicion taj s kas telp s.  

86263 100,0% 

kas koplietošanas 

enerģija 

809,7 m2 

2325,4 m3 

Uzst d ts viens elektroenerģijas skait t js 
koplietošanas telp s pat r t s 
elektroenerģijas uzskaitei. 

Koplietošanas telp s esoš  elektroenerģija 

tiek pat r ta siltummezgla iek rtu 
darbin šanai un pagraba un k p u telpu 
apgaismojuma nodrošin šanai. 

Dati nav pieejami. 

Kop  
809,7 m2 

2325,4 m3 
- PAVISAM KOP  86263 100,0% 

Neatkar g  eksperta piez mes par 
enerģijas sadal jumu - 

Piez me. * Tabul  nor da visaptverošu sist mas enerģijas bilanci, iekļaujot visas v rt bas, kas atrodas energoresursu uzskaites robež s un kur tiek pat r ta/saražota enerģija. Tabulu aizpilda: 

• k m ar atseviš iem energones jiem vis m enerģijas plūsm m; 
• vair k m k m ar vienu energones ju vai k m ar vair kiem energones jiem; 
• k m ar dz vokļiem, kas atvienoti no apkures, un nevienm r gu enerģijas pat ri u; 

• k m ar daž d m enerģijas apg des sist m m. 
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II. Pamatinform cija par ku  

 

2.1. Dz vojam s m jas tipveida projekta numurs 

vai konstrukt vais risin jums  
ieģeļu mūra ka.  

2.2. Gads, kad m ja nodota ekspluat cij   n/a 

2.3. St vi 3.1. pagrabs           ____ir____ (ir/ nav) 

3.2. tipveida st vi   ____2_____ (skaits) 

3.3. tehniskie st vi  ____1_____ (skaits) 

3.4. mansarda st vs ____nav____ (ir/ nav) 

3.5. jumta st vs       ____nav____ (ir/ nav) 

2.4. Dz vokļi 4.1. skaits 11 

4.2. kop j  plat ba (m2) (bez 

lodžij m un balkoniem) 
502,7 

4.3. telpas augstums (m) 2,90 

4.4. apr ina temperatūra (oC) 20,0 

4.5. apr ina plat ba (m2) 502,7 

4.6. cita inform cija - 

2.5. K p u 

telpas 

5.1. skaits 2 

5.2. plat ba (m2) 50,5 

5.3. apr ina plat ba (m2) 50,5 

5.4. telpas augstums (m)  2,90 

5.5. apr ina temperatūra (oC) 14,0 

5.6. cita inform cija - 

2.6. Pagrabs, 

b ni i, jumta 

st vs, 
mansarda st vs 

6.1. telpas nosaukums Pagrabs B ni i - 

6.2. plat ba (m2) 404,4 506,4 - 

6.3. telpu augstums (m) 2,15 - - 

6.4. apr ina temperatūra (oC) - - - 

6.5. apr ina plat ba (m2) - - - 

6.6. cita inform cija - - - 

2.7. Citas 

telpas 

7.1. telpas nosaukums Doktor ts  Pas kumu 
telpa 

- 

7.2. plat ba (m2) 150,7 105,8 - 

7.3. telpas augstums (m) 2,80 2,80 - 

7.4. apr ina temperatūra (oC) 20,0 20,0 - 

7.5. apr ina plat ba (m2) 150,7 105,8 - 

7.6. cita inform cija - - - 

2.8. Kop j  apr ina plat ba (m2) 809,7 

2.9. kas r jie izm ri 

(ja kai ir neregul ra forma, pielikum  pievieno 
skici) 

garums (m) 42,70 

platums (m) 11,87 

augstums (m) 6,65 

2.10. Iepriekš veiktie 

energoefektivit tes 
paaugstin šanas pas kumi  

Veikta daļ ja veco koka dubultlogu nomai a ar dubult  
stiklojuma logiem PVC r m , k  ar  atseviš os dz vokļos ar 
tr sstiklu logiem PVC r m . Gadu gait  kop  nomain ti 66,8 % 

no visiem logiem. 

2.11. Cita inform cija -   

 

2.12. kas apsekošanas fotodokument cija vai termogrammas – pielikum  uz ___4___ lap m.
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2.13. Inform cija par apr ina zon m un telpu grup m 

    

 

        Apr ina parametri apkures period * 

Apr ina parametri dzes šanas 
period * 

Nr.

p.k 

Zonas 

numurs un 

nosaukums 

Iekļaut s telpas/telpu 

grupas nosaukums 

Apr ina 

Plat ba  

Augstums, 

vid jais 

Apr ina 
tilpums 

Temperatūra  
Perioda 

ilgums 

Gaisa 

apmai a 

Apr ina 
temperatūra Perioda 

ilgums 

Gaisa 

apmai a 
Apr ina 

ra 
gaisa 

Apr ina ra gaisa 

m2 m m3 °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h 

1. ZONA 1 
Apdz vojam s  

plat bas 
759,2 2,87 2178,9 20,0 0,0 203 0,45 

ka netiek dzes ta 

2. ZONA 2 K p u telpa 50,5 2,90 146,5 14,0 0,0 203 0,40 

  Kop  809,7  2325,4 

   Vid ji  2,87  
 

Piez me. * Nor da apr in t s energoefektivit tes noteikšanai izmantotos periodu parametrus. 
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III. kas norobežojoš s konstrukcijas 
 

3.1. Inform cija par katru r jo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kop j  apr ina plat b  iekļaut s apkurin m s telpas  

1. ZONA  

Nr. 

p.k. 

Norobežojoš  

konstrukcija 
Materi ls(-i) Biezums Laukums 

Būvelementa 

siltuma 

caurlaid bas 
koeficients 

(U) 

Ar būvkonstrukciju 
saist to termisko tiltu 

siltuma caurlaid bas 
koeficients (ψ) 

Termisk  
tilta 

garums 

Temperatūru 
starp ba starp 

būvkonstrukcijas 
siltaj m un 

aukstaj m pus m 

Konstrukcija

s siltuma  

zudumu 

koeficients 

Enerģijas 
pat ri š = 

10 x 9 x apkures 

dienu skaits x 

stundu skaits 

mm m2 W/(m2 K) W/(m K) m °C W/K kWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ieģeļu rsienas 

560 mm 

M la ieģeļi 
Apmetums 

560 

30 
438,9 0,90 0,03 34,7 20,0 397,4 38719 

2. ieģeļu rsienas 

360 mm 

M la ieģeļi 
Apmetums 

360 

30 
60,1 1,26 0,03 125,8 20,0 79,2 7712 

3. ieģeļu rsiena 

540 mm*** 

M la ieģeļi 
Apmetums 

540 

30 
6,1 0,73 0,03 9,2 20,0 4,7 458 

4. ieģeļu rsiena 

640 mm 

M la ieģeļi 
Apmetums 

640 

30 
87,3 0,81 0,03 6,7 20,0 70,8 6898 

5. Jumts  Betons 

Izdedži 
Miner lvate 

140 

200 

150 

13,7 0,20 -0,05 16,6 20,0 1,9 190 

6. B ni u gr da*** Betons 

Izdedži 
140 

200 
473,5 0,68 -0,05 109,1 20,0 314,6 30657 

7. Neapkurin ms 
pagrabs 

Dzelzsbetons 

Pie emts – izdedži 
200 

150 
474,0 0,51 -0,05 109,1 20,0 236,3 23022 

8. Logi Divstiklu logi PVC 

r mjos 

 
46,9 1,60 0,10 159,5 20,0 91,1 8872 

9. Logi Atdal to v rt u 
divstikla logi koka 

r m  

 

37,2 2,20 0,10 126,5 20,0 94,6 9217 

10. Logi Tr sstiklu logi PVC 

r mjos 

 
24,9 0,90 0,10 84,6 20,0 30,9 3011 

11. Durvis Koks  2,4 2,80 0,05 6,8 20,0 7,2 700 

12. Durvis PVC  2,6 1,50 0,05 7,0 20,0 4,3 420 

13. Durvis Met ls   2,8 2,20 0,05 7,2 20,0 6,6 642 

Kop  1. ZONA  1339,6 130518 
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2. ZONA*  

Nr. 

p.k. 

Norobežojoš  
konstrukcija 

Materi ls(-i) Biezums Laukums 

Būvelementa 
siltuma 

caurlaid bas 
koeficents 

(U) 

Ar būvkonstrukciju 

saist to termisko 

tiltu siltuma 

caurlaid bas 

koeficients (ψ) 

Termisk  

tilta 

garums 

Temperatūru 

starp ba starp 

būvkonstrukcijas 
siltaj m un 

aukstaj m pus m 

Konstrukcijas 

siltuma  

zudumu 

koeficients 

Enerģijas 
pat ri š = 

10 x 9 x 

apkures dienu 

skaits x 

mm m2 W/(m2 K) W/(m K) m °C W/K kWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ieģeļu rsiena 

560 mm 

M la ieģeļi 
Apmetums 

560 

30 
30,0 0,90 0,03 26,6 14,0 27,9 1900 

2. ieģeļu rsiena 

540 mm*** 

M la ieģeļi 
Apmetums 

540 

15 
6,1 0,74 0,03 9,2 14,0 4,8 324 

3. B ni u gr da*** Betons 

Izdedži 
140 

200 
32,9 0,68 -0,05 36,9 14,0 20,4 1390 

4. Neapkurin ms 
pagrabs 

Dzelzsbetons 

Pie emts – izdedži 
200 

150 
32,9 0,51 -0,05 36,9 14,0 14,9 1018 

5. Logi Divstiklu logi PVC 

r mjos 

 
3,2 1,60 0,10 10,7 14,0 6,1 417 

6. Durvis Met ls  2,2 2,20 0,05 6,5 14,0 5,1 351 

7. Durvis Koks  1,9 2,80 0,05 6,0 14,0 5,6 381 

8. Lūka Koks  0,5 3,70 0,05 2,8 14,0 2,0 133 

Kop  2. ZONA  86,8 5914 

3.2. kas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normat vais siltuma zudumu 

koeficients HTR 

3.2.1. faktiskais 1426,4 136432 

3.2.2.normat vais** 520,0 49004 

3.3. Kop jais enerģijas pat riņš p rvades siltuma zudumu nodrošin šanai  136432 

Piez mes.  

1. * Ja nepieciešams, papildina zonu skaitu. 

2. ** Apr in ts saska  ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 "Noteikumi par Latvijas būvnormat vu LBN 002-015 " ku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"". 

3.*** emta v r  papildus pretest ba  
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IV. kas inženiertehnisk s sist mas 

 

4.1. Ventil cijas sist mas kas zon s 

 1. ZONA  2. ZONA  KOP  

4.1.1. Telpas ar dabisko 

ventil ciju 
4.1.1.1. apr ina laukums, m2 759,2 50,5 809,7 

4.1.1.2. tilpums, m3 2178,9 146,5 2325,4 

4.1.1.3. apr in  izmantot  gaisa 
apmai as intensit te, iekļaujot 
infiltr ciju, 1/h 

0,45 0,40  

4.1.1.4. gaisa plūsmas pieg des 

temperatūra, oC 
0,0 0,0  

4.1.2. Telpas ar meh nisko 

ventil ciju 

 

4.1.2.1. apr ina laukums, m2 - - - 

4.1.2.2. tilpums, m3 - - - 

4.1.2.3. apr in t  izmantot  
gaisa apmai as intensit te, 1/h 

- -  

4.1.2.4. apr in t  izmantot  
infiltr cija, 1/h 

- -  

4.1.2.5. gaisa plūsmas pieg des 

temperatūra, oC 
- -  

4.1.3. kas ventil cijas siltuma 

zudumu koeficients Hve telp s 

ar dabisko ventil ciju 

(W/K) esošais 333,4 19,9 353,3 

4.1.4. kas ventil cijas siltuma 

zudumu koeficients Hve telp s 
ar meh nisko ventil ciju 

(W/K) esošais   - 

4.1.5. kas ventil cijas siltuma 

zudumu koeficients Hve, 

kop jais 

(W/K) esošais 333,4 19,9 353,3 

4.1.6. Zonas iekštelpu apr ina 
temperatūra 

oC 20,0 14,0  

4.1.7. Enerģijas pat ri š 

ventil cijas siltuma zudumu 
nodrošin šanai telp s ar 
dabisko ventil ciju 

kWh gad , 4.1.3. x (4.1.6. – 

4.1.1.4.) x apkures dienu skaits x 

stundu skaits  
32486,5 1357,3  

4.1.8. Enerģijas pat ri š 
ventil cijas siltuma zudumu 

nodrošin šanai telp s ar 

meh nisko ventil ciju 

kWh gad , 4.1.4.x (4.1.6. – 

4.1.2.5.) x apkures dienu skaits x 

stundu skaits 

- -  

4.1.9. Kop jais enerģijas 

pat ri š ventil cijas siltuma 
zudumu nodrošin šanai  

kWh gad  4.1.7. + 4.1.8. 32486,5 1357,3 33843,8 

4.1.10. Cita inform cija - 
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4.1.11. Gaisa kondicion šanas un ventil cijas sist mas – dati par iek rt m 

Nr. 

p. k. 

Iek rtas nosaukums, 

modelis 

Ražošanas 

gads 

Saražot s 
enerģijas 
daudzums 

(kWh/gad ) 

P rbaudes akts* 

pievienots 

(j /n ) 
datums 

- - - - - - 

Cita inform cija ka netiek dzes ta, k  ar  k  nav ier kotas meh nisk s ventil cijas iek rtas. 

 

Piez me. * Saska  ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi 

par ku energosertifik ciju" 26. punktu. 
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4.2. Apr in tie siltuma ieguvumi k  apkures un dzes šanas period * 

4.2.1. Apr ina parametri 

Nr. 

p. k. 

Zonas numurs un 

nosaukums 

Iekš jie siltuma ieguvumi Saules 

siltuma 

ieguvumi 

Ieguvumu 

izmantošanas 
koeficients 

Kop jie 
siltuma 

ieguvumi  

Kop jie 
siltuma 

ieguvumi metaboliskie 

no 

apgaismojuma 

ier c m 

no/uz 

procesiem, 

priekšmetiem 

no karst  
ūdens 

sist mas 

no/uz AVK 

sist m m 

  kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2  kWh/m2 kWh gad  

Parametri apkures period    

  1. zona un 2. zona 22,09 23,72 8,50 -14,50 6,36 0,932 43,03 34841 

Parametri dzes šanas period    

ka netiek dzes ta 

 

Piez me. * Sadal jums saska  ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija  noteikumiem Nr. 348 " kas energoefektivit tes apr ina metode". 

 

4.2.2. Cita inform cija 
Pie iekš jiem siltuma ieguvumiem emti v r  neatgūstami siltumenerģijas zudumi no apkures cauruļvadiem, kas izvietoti nekondicion taj s pagraba telp s 
(sadaļa no/uz AVK sist m m). 
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4.3. Siltuma pieg de/ražošana 

 

4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iek rtas 

Iek rtas 
nosaukums, 

modelis 

Ražošanas 
gads 

Kurin m  

veids 

Kurin m  
pat ri š 

(vid ji gad ), 
nor d t 

m rvien bu 

Lietder bas 
koeficients 

Saražot s 
enerģijas 
daudzums 

(kWh/gad ) 

P rbaudes akts* 

pievienots 

(j /n ) datums 

k  nav uzst d tas siltumenerģijas ražošanas iek rt s, ka ir piesl gta pie centraliz tas 

siltumapg des sist mas. 
 

Piez me. * Saska  ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ku 

energosertifik ciju" 22. punktu. 

 

4.3.2. Siltumenerģijas pieg des sist ma 
X centraliz ta siltumapg de 

- lok la siltumapg de 

4.3.3. Cita inform cija  - 

 

 

4.4. Siltuma sadale – apkures sist ma  
 

4.4.1. Apkures sist ma 
X vienas caurules 

 divu cauruļu 

4.4.2. Siltummezgla tips 
 atkar g  piesl guma sh ma 

X neatkar g  piesl guma sh ma 

4.4.3. Siltumenerģijas pieg des kontrole un uzskaite 

dz vokļos 

    Nav    (ir/nav) 

 

4.4.4. Cauruļu izol cijas tehniskais st voklis 

Liel ka daļa siltumapg des cauruļvadu, 

kas atrodas pagrabst v , siltumizol cija 
ir novecojusi vai piln gi boj ta. B ni os 
cauruļvadi apt ti ar miner lvati bez 

aizsargsl a, k  ar  aptinot t s bl vums 
main s un termisk  pretest ba 
samazin s. 

Nepieciešams veikt cauruļvadu 

siltumizol cijas sak rtošanu un 

nomai u, kur t  ir boj ta vai nav.   

4.4.5. Siltuma regul šana k  (t. sk. individu li) 

k  siltumenerģija tiek nodrošin ta ar 
viencauruļu sist mu. k  veikta daļ ja 

radiatoru nomai a. 

k  izveidots neatkar g  tipa 

siltummezgls. Siltumenerģijas kontrole 

tiek veikta saska  ar temperatūras 

grafiku un ra gaisa sensoru.  

Apsekojuma laik  kas iedz vot ji 
inform ja, ka vid j  telpu gaisa 

temperatūra apkures period  ir ap 20oC. 

4.4.6. Cita inform cija -  
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4.5. Apkures sist mas – dati par iek rt m* 

 

Nr. 

p. k. 

Iek rtu nosaukums, 

modelis 

Ražošanas 

gads 

Vad bas 
sist mas 

raksturojums 

P rbaudes akts 

pievienots 

(j /n ) 
datums 

- - - - - - 
 

Piez me. * Saska  ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi 

par ku energosertifik ciju" 22. punktu. 

 

4.6. Karst  ūdens sadales sist ma 

 

4.6.1. Karst  ūdens pieg des vid j  temperatūra (oC) 55 

4.6.2. Aukst  ūdens ieplūdes temperatūra (oC) 5 

4.6.3. Karst  ūdens sagatavošana 

X sagatavošana siltummezgl  

 centraliz ta apg de 

 individu l   

4.6.4. Karst  ūdens sadales sist mas tips 
X bez cirkul cijas 

 ar cirkul ciju 

4.6.5. Cauruļu izol cijas tehniskais st voklis 

Karst  ūdens cauruļvadi ir neatbilstoši 
siltin ti. Nepieciešams veikt cauruļvadu 

siltumizol cijas uzlikšanu.  
4.6.6. Cita inform cija - 

 

4.7. Dzes šana* 

 

4.7.1. Dzes šanas sist mas p rbaudes akts pielikum                 -         (ir/ nav) 

4.7.2. P rbaudes akta datums                - 

4.7.3. Cita inform cija                - 

 

Piez me. * Saska  ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi 

par ku energosertifik ciju" 22. punktu. 
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V. Enerģijas pat riņa uzskaite un sadal jums 

 
5.1. Enerģijas pat riņa sadal jums (pamatojoties uz apr in tajiem datiem) 
 

Enerģijas pat ri a 
sadal jums* 

Izm r tie dati 
Vid jais 

koriģ tais** 

(kWh gad ) 

patn jais 
koriģ tais*** 

(kWh/m2 

gad ) 

Apr in tie dati 
siltum-

enerģija, 
vid jais 

kWh 

elektro-

enerģija, 

vid jais 

kWh 

kop jais 
vid jais 

(kWh gad ) 

patn jais 
(kWh/m2 

gad ) 

siltum-

enerģija, 

vid jais 

kWh 

elektro-

enerģija, 
vid jais 

kWh 

kop jais 
vid jais 

(kWh 

gad ) 

patn jais 

(kWh/m2 

gad ) 

CO2 

izmešu 
daudzums 

gad , kg 

 1 2 1 + 2 = 3 

4 = 

3/kop j  
plat. 

5 6 7 8 7 + 8 = 9 

10 = 

9/kop j  
plat. 

 

5.1.1. Apkurei 

145020 

0 

145020 179,1 

135433 167,3 135436 0 135436 167,3 35755 

5.1.2. Karst  ūdens 
sagatavošanai 0   24485 0 24485 30,2 6464 

5.1.3. Dzes šanai 0 0 0 0   0 0 0 0 0,00 

5.1.4. Meh niskajai 
ventil cijai 

0 0 0 0 
 

 
0 0 0 0 0,00 

5.1.5. Apgaismojumam 0 0 0 0   0 0 0 0 0,00 

5.1.6. Papildu 

enerģija**** 
0 - 0 - 

 

 
0 - 0 - - 

5.1.7. Kop  145020 0 145020 179,1   159921 0 159921 197,5 42219 

5.1.8. Paskaidrojumi par 

enerģijas pat ri a 
sadal jumu sist m m ar 
kop gu skait t ju 

Siltumenerģijai uzst d ts kop js siltumenerģijas skait t js, kas nosaka apkures un karst  ūdens sagatavošanai nepieciešamo 
siltumenerģijas pat ri u.  
Klimata korekcija veikta, saska  ar 2015.gada 30.jūnija MK noteikumiem nr. 338 “Noteikumi par Latvijas būvnormat vu LBN 

003-15 "Būvklimatoloģija” – standartgada apst kļi R gas pils tai (apkures periods 203 dienas, bet vid j  ra gaisa temperatūra 

0,00oC. Klimata korekcijas veikšanai izmantoti dati no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra:  

• 2017.gads – klimata korekcija – 1,103; 

• 2018.gads – klimata korekcija – 1,165. 
Piez mes. 

1. * Apr inu veic pa poz cij m ar  tad, ja uzskaite nav dal ta. 
2. ** Nor da vid jos pat ri a datus par p d jiem pieciem gadiem no 5.3. punkta tabulas. Ja nav izm r to datu, nor da apr in tos datus no 5.2. punkta tabulas. Ja ir 

kop ja uzskaite, datus nor da vien  ail , paskaidrojot tabulas 5.1.8. apakšpunkt . 

3. *** Nor da enerģijas pat ri u, kas ir koriģ ts atbilstoši klimatiskajiem apst kļiem. Korekcija nedr kst p rsniegt 10 %, sal dzinot ar izm r tajiem vid jiem datiem, k  ar  

apr in tie dati nedr kst p rsniegt 10 %, sal dzinot ar izm r tajiem vid jiem datiem. 

4. **** Nor da citus pat r t jus, kas nav atseviš i detaliz jami. 
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5.2. Kurin m  pat riņš* – nor da visus kurin m  veidus, kas tiek pat r ti apkures vai citu procesu nodrošin šanai sadal jum  pa energoresursiem 

(ja nav skait t ju r d jumu, nor da apr in to daudzumu un sadal jumu pa m nešiem – p c pat ri a, nevis iepirkšanas apjomiem) 

Gads 

Sadal jums pa energoresursiem 

Ja
n
v

ris
 

F
eb

ru
ris

 

M
ar

ts
 

A
pr

li
s 

M
ai

js
 

Jū
ni

js 

Jū
lij

s 

A
u
g
u
st

s 

S
ep

te
m

b
ri

s 

O
k

to
b
ri

s 

N
o
v
em

b
ri

s 

D
ec

em
b
ri

s 

Kop  kurin m  

veids 

m r-

vien ba 

emisijas 

faktors 

zem kais 

sadegšanas 
siltums* 

                  

Eksperta izmantot s metodes apraksts 
kas nov rt juma robež s netiek veikta enerģijas ražošana. Visa k  pat r t  enerģija tiek 

pieg d ta no r jiem enerģijas pieg des t kliem.  

Piez me. * Nor d t apr in  izmantoto zem ko sadegšanas siltumu (kWh/m rvien ba). 
 

5.3. Enerģijas pat riņa dati 
5.3.1. Kop jais nom r tais siltumenerģijas pat ri š 

Gads  

Ja
nv

ris
 

Fe
br

u
ris

 

M
ar

ts
 

A
pr

lis
 

M
ai

js
 

Jū
ni

js 

Jū
li

js
 

A
u
g
u
st

s 

S
ep

te
m

b
ri

s 

O
k
to

b
ri

s 

N
o
v
em

b
ri

s 

D
ec

em
b
ri

s 

Kop  

2017 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh 25702 23566 19375 14983 4403 2630 2350 2100 1960 11061 18136 19577 145843 

2018 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh 24431 25772 21731 9781 2717 2063 1930 1630 1660 11773 18985 21724 144197 

Kop jais vid jais (kWh gad ) 145020 

Apr in tie dati (aizpilda, ja nav skait t ju) 
 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh - - - - - - - - - - - - - 

Eksperta izmantot s metodes apraksts k  ir uzst d ts siltumenerģijas skait t js, kas uzskaita kop jo nodoto siltumenerģijas apjomu. 

Piez me. Enerģijas datiem j sakr t ar siltumenerģijas pieg d t ja datiem. 
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5.3.2. Siltumenerģijas pat ri š apkurei 

Gads  

Ja
nv

ris
 

Fe
br

u
ri

s 

M
ar

ts
 

A
p
rl

is 

M
ai

js
 

Jū
ni

js
 

Jū
lij

s 

A
u
g
u
st

s 

S
ep

te
m

b
ri

s 

O
k
to

b
ri

s 

N
o
v
em
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 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh - - - - - - - - - - - - - 

Kop jais vid jais (kWh gad ) - 

Apr in tie dati (aizpilda, ja nav skait t ju) 
2017 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh 23442 21306 17115 12723 2143 0 0 0 0 8801 15876 17317 118723 

2018 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh 22610 23951 19910 7960 896 0 0 0 0 9952 17164 19903 122348 

Kop jais vid jais (kWh gad ) 120535 

Eksperta izmantot s metodes apraksts k  ir uzst d ts siltumenerģijas skait t js, kas uzskaita kop jo nodoto siltumenerģijas apjomu. Apkures 

pat ri š apr in ts no kop j  siltumenerģijas pat ri a no emot karst  ūdens pat ri u. Karst  ūdens 
pat ri a dati doti 5.3.3. tabul . 

 

5.3.3. Siltumenerģijas pat ri š karst  ūdens sagatavošanai (iekļaujot karst  ūdens cirkul ciju) 
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 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh Skat t apr inu 

Kop jais vid jais (kWh gad )  

Apr in tie dati (aizpilda, ja nav skait t ju) 
2017 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh 2260 2260 2260 2260 2260 2630 2350 2100 1960 2260 2260 2260 27120 

2018 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh 1821 1821 1821 1821 1821 2063 1930 1630 1660 1821 1821 1821 21849 

Kop jais vid jais (kWh gad ) 24485 

Eksperta izmantot s metodes apraksts Siltumenerģijas pat ri š karst  ūdens sagatavošanai tika apr in ts balstoties uz  m nešiem, kuros ka 
netiek apkurin ta. Šaj  laika period  visa kai pieg d  siltumenerģijas tiek pat r ta karst  ūdens 
sagatavošanai un cirkul cijas nodrošin šanai. Šo m nešu vid jais siltumenerģijas pat ri š karst  ūdens 
sagatavošanai tiek pie emts k  siltumenerģijas pat ri š karst  ūdens sagatavošanai apkures sezon . 
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5.3.4. Karst  ūdens pat ri š 
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 Karst  ūdens pat ri š, m3 - - - - - - - - - - - - - 

Apr in tie dati (aizpilda, ja nav skait t ju) 
 Karst  ūdens pat ri š, m3 - - - - - - - - - - - - 201,84 

Kop jais vid jais (m3gad ) 201,84 

Eksperta izmantot s metodes apraksts - 

 

5.3.4. Elektroenerģijas pat ri š ( kas koplietošanas telp m) 
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 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh Dati nav pieejami. 

Kop jais vid jais (kWh gad )  

Apr in tie dati (aizpilda, ja nav skait t ju) 
 Kop jais enerģijas pat ri š, kWh              

Eksperta izmantot s metodes apraksts - 
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5.3.5. Enerģijas pat ri a grafiskais att ls siltumenerģijas pat ri iem m nešu griezum  par p d jiem diviem gadiem 
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VI. Energoefekt ivit tes paaugstin šanas priekšlikumi  
 

6.1. kas r j s norobežojoš s konstrukcijas 
 

Nr. 

p. k. 

Energoefektivit tes paaugstin šanas 
pas kums 

Enerģijas 
ietaup jums, 
kWh gad  

Enerģijas 

ietaup jums, 
kWh/m2 gad  

% no esoš  apr in t  
kas energoefektivit tes 

nov rt juma 

CO2 emisijas 

samazin jums, 
kg CO2 

Invest cijas, 

EUR*  

Atmaks šan s 
laiks, gadi 

1. kas rsienu siltin šana ar 150 mm 

biezu siltumizol cijas k rtu. Logu 
aiļu siltin šana ar 30mm-50mm 

biezu (vai tehniski maksim li 

iesp jamo biezumu) siltumizol cijas 
sl ni. 

37629 46,47 23,5 9934 52800 19,8 

 Paredz ts k  izveidot apmesto vai ventil jamo fas di. Pirms jaun  siltumizol cijas sl a uzkl šanas nepieciešams nov rst boj jumus uz 
esošaj m norobežojošaj m konstrukcij m. Siltumizol cijas sl a uzkl šana uz boj t m konstrukcij m nav pieļaujama. 

Apr ina siltumvad tsp jas koeficients λ≤0,038 W/mK. Sasniedzam  sienas siltuma caurlaid bas koeficienta U v rt ba ieģeļu mūrim 

padziļin jum  zem logiem U≤0,21 W/m2K, p r j m sien m U≤0,20 W/m2K.  

Sasniedzamais termisko tiltu siltuma caurlaid bas koeficientu esošo PVC logu ail m  ψ=0,05 W/(mK). 

2. kas b ni u siltin šana ar 300 mm 

beramo vati.  
26910 33,23 16,8 7104 7400 3,9 

 Pirms b ni u siltin šanas oblig ti nepieciešams veikt jumta nomai u un citu konstat to nepiln bu nov ršanu (koka konstrukciju nomai u, ja 

nepieciešams), lai nodrošin tu apr in t  kas energoefektivit tes l me a sasniegšanu un nov rstu mitruma iekļūšanas iesp ju telp s. 

Siltumizol cijas apr ina siltumvad tsp jas koeficienta λ≤0,038 W/mK. Sasniedzam  b ni u siltuma caurlaid bas koeficienta U v rt ba 

≤0,11 W/m2K. 

3. Pagraba p rseguma (tai skait  zem 

k p u telpas) siltin šana ar 150 mm 

siltumizol ciju. Pagraba sienu un 

cokola siltin šana ar 150 mm 

siltumizol ciju. 

17434 21,53 10,9 4602 31300 25,3 

 Veicot kas cokola siltin šanu, uzman bu nepieciešams piev rst kas pamatu apmales un hidroizol cijas sak rtošanai, lai nepieļautu mitruma 

nokļūšanu kas pamatos un jaunaj  siltumizol cijas sl n . Cokola siltin šanu nepieciešams veikt l dz tiek p rsniegts zemes sasalšanas sl nis. 
Pagraba p rseguma siltumizol cijas apr ina siltumvad tsp jas koeficients λ≤0,038 W/(mK), bet cokolam λ≤0,039 W/(mK). Sasniedzam  

siltuma caurlaid bas koeficienta U v rt ba ne augst k k  0,15 W/m2K.  
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4. kas nenomain to logu nomai a. 5834 7,21 3,7 1540 5100 12,3 

 Tiek paredz ts veikt nenomain to dz vokļu logu nomai u. Jauno logu siltuma caurlaid bas koeficients ≤1,1 W/(m2K). Papildus logu 

nomai ai nepieciešams paredz t vienu no zem k noteiktajiem papildus pas kumiem (skat t kop  ar 5. pas kumu): 
     1. svaig  gaisa pieplūdes kan la iestr di log . Pieplūdes kan lam nepieciešams paredz t v rstu, kurš ierobežotu maksim li padodam  
gaisa apjomu telp ; 
     2. svaig  gaisa pieplūdes kan la izveidošana kas rsien . Pieplūdes kan lam nepieciešams paredz t v rstu, kurš ierobežotu maksim li 
padodam  gaisa apjomu telp . 

5. Ventil cijas šahtu t r šana. 
Ventil cijas v rstu iebūve dz vokļu 
logos, kur netiek nodrošin t  gaisa 
pieplūde 

-3605 -4,45 -2,3 -952 16300 -  

 Veicot ventil cijas sist mas tehnisko apkopi tiek paredz ts, ka no telp m efekt v k tiks izvad ts liekais mitrums k  rezult t  samazin sies 
kondens ta izkrišanas riski uz daž d m kas norobežojošaj m konstrukcij m. Paredzams, ka pas kuma stenošanas laik  gaisa apmai as 
k rta dz vojamaj s telp s pieaugs no 0,45 h-1 l dz 0,50 h-1. Pas kuma izmaksas noteiktas gaisa kan lu t r šanai un 4. pas kuma pirm  
papildus pas kuma realiz šanai. 

6. rdurvju (taj  skait  lūkas uz 

b ni iem) un v jtvera durvju 
nomai a, nodrošinot bl vu 
aizv ršanos. 

849 1,05 0,5 224 2200 36,5 

 Jauno durvju siltuma caurlaid bas koeficients ir ne augst ks par 1,5 W/(m2K). Durv m j būt bl v m un apr kot m ar aizv r jmeh nismu. 
Lūku uz b ni iem nodrošin t sl dzamu. 

 
Auditora piez mes: 
* Izmaksas noteiktas aptuveni un t m ir tikai informat vs raksturs. Prec zam izmaksu apr inam nepieciešams izstr d t detaliz tu t mi, kuru apstiprin jis 

atbilstoši sertific ts speci lists.  

 

6.2. kas tehnisk s sist mas 

Nr. 

p. k. 

Energoefektivit tes paaugstin šanas 
pas kums 

Enerģijas 

ietaup jums, 

kWh gad  

Enerģijas 
ietaup jums, 

kWh/m2 gad  

% no esoš  apr in t  
kas energoefektivit tes 

nov rt juma 

CO2 emisijas 

samazin jums, 

kg CO2 

Invest cijas, 
EUR 

Atmaks šan s 
laiks, gadi 

1. Apkures sist mas 
moderniz cija/nomai a, nodrošinot 
rūpnieciski izol tus cauruļvadus 

5924 7,32 3,7 1564 30000 Virs 50. 
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rpus apkurin taj m telp m. 

 Pas kum  paredz ts veikt esoš s apkures sist mas moderniz ciju/nomai u, izveidojot divcauruļu apkures sist mu, nomainot vecos 

sild erme us, uzst dot uz sild erme iem termostatiskos ventiļus. Individu lo siltumenerģijas skait t ju uzst d šana. Ieteicams st vvadus un 

individu los siltumenerģijas skait t jus izvietot k p u telp s. Pas kums ietver siltummezgla nomai u vai sak rtošanu. Papildus 

rekomend jams veikt kas iedz vot ju inform šanu par termostatisko ventiļu lietošanas aspektiem, lai nov rstu nelietder gu siltumenerģijas 
pat ri u n kotn . Pas kumu kompleksu ieteicams veikt, jo t  realiz šanas rezult t  k  tiks nodrošin ta vienm r ga telpu gaisa temperatūra. 

Pie emts, ka pas kuma veikšanas rezult t  dz vokļu vid j  apkures sezonas temperatūra samazin s par 1 °C. 
Apkures cauruļvadiem rpus apkurin taj m telp m j nodrošina vismaz 30 mm biezu siltumizol cijas sl ni ar atstarojošo/aizsarg jošo k rtu. 

Siltumizol cijas materi la siltumvad tsp jas koeficients pie 50 oC ≤ 0,039 W/mK. 

2. Karst  ūdens nesiltin to cauruļvadu 
siltin šana pagrabst v , izol cijas 
sak rtošana jau nosiltin taj m 
caurul m. Cirkul cijas izveide.  

9428 11,64 5,9 2489 12900 18,4 

 J veic pagrab  esošajiem karst  ūdens cauruļvadiem jaunas siltumizol cijas uzkl šanu vai sak rtošana, nodrošinot vismaz 30 mm biezu 

siltumizol cijas sl ni ar atstarojošo/aizsarg jošo k rtu, ja nepieciešams, veikt boj to cauruļvadu posmu nomai u. Siltumizol cijas materi la 
siltumvad tsp jas koeficients pie 50 oC ≤ 0,039 W/mK. 

Karst  ūdens cirkul cijas izveide, t s piesl gšana jaunajam neatkar gajam siltummezglam. Ieteicams cirkul cijas loku izveidot k p u telp , 
izmantojot zudumus no cauruļvadiem. 
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VII. Energoefektivit tes r d t ji un izmaiņu prognoze p c energoefektivit tes paaugstin šanas priekšl ikumu stenošanas  
 

Enerģijas pat ri a sadal jums* 

Esoš  situ cija (apr in tie dati no 5. daļas) 
Prognoze p c energoefektivit tes paaugstin šanas 

pas kumu stenošanas (saska  ar 6. sadaļu) 
Starp ba – 

enerģijas 

samazin jums 

kWh gad ** 

kop jais pat ri š 

(kWh gad ) 
patn jais 

(kWh/m2 gad ) 
CO2 emisija 

kgCO2gad  

kop jais pat ri š 
(kWh gad ) 

patn jais 
(kWh/m2 gad ) 

CO2 emisija 

kgCO2gad  

7.1. Apkurei 135436 167,3 35755 44461 54,9 11738 90975 

7.2. Karst  ūdens sagatavošanai 24485 30,2 6464 15057 18,6 3975 9428 

7.3. Dzes šanai 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

7.4. Meh niskajai ventil cijai 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

7.5. Apgaismojumam 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

7.6. Papildu enerģija*** 0 - - - - - - 

7.7. Kop   159921 197,5 42219 59518 193,5 15713 100403 

Piez mes.  

1. * Datiem prec zi j sakr t ar apr in tajiem datiem š m poz cij m, kas nor d ti cit s energoaudita p rskata sadaļ s. 
2. ** Kopsumm  ietaup mais enerģijas apjoms un samazin jums nevar p rsniegt s kotn ji apr in tos r d t jus pirms energoefektivit tes 

paaugstin šanas priekšlikumiem. 

3. *** Nor da citus pat r t jus, kas nav atseviš i detaliz jami. 
 

VIII. Prognoz t  enerģijas pat riņa korekcija klimatisko apst kļu  d ļ  
 

Nr. 

p. k. 

patn jais enerģijas 

pat ri š (kWh/m2 gad ) 

Objekta atrašan s 
vieta saska  ar LBN 

003-015 (7. daļa) 

Diennakts vid j  
gaisa temperatūra 

apkures sezon , oC 

Telpas vid j  gaisa 

temperatūra, oC 

Apkures perioda 

ilgums, dienu skaits 

Dienu skaits ar noteikto 

temperatūru  

((5. – 4.) x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 54,9 R ga 0,0 19,622 203 3983,3 

2. XXXXXXXXXX Liep ja 0,6 19,622 193 3671,3 

Enerģijas pat ri a korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) 50,6 

 
Neatkar gs eksperts J nis Ikaunieks     

 (v rds, uzv rds)  (paraksts)  (datums) 
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PIELIKUMS 

1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.att. kas skice (atrašanās zemesgabalā) 

  
2.att. kas DA fasāde.  3.att. kas ZR fasāde.  

  
4.att. kas ZR fasāde iekšpagalmā.  5.att. kas ZA fasāde. 

  
6.att. kas DR fasāde.  7.att. kas piebūves DA fasāde.  

Z 

A 

D 

R 
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8.att. Lielākā daļa kas logu ir nomainīti ar divstiklu pakešu 

logiem PVC rāmī, atsevišķos dzīvokļos ir arī trīsstiklu logi 

PVC rāmī, atsevišķi logi nav mainīti. 
9.att. kā esošie sildķermeņi lielā daļā ir jauni. Doktorātā ir 
divcauruļu sist ma, bet pār jā kā viencuruļu sist ma.  

  
10.att. kā sastopami divi neatkarīgā piesl guma siltummezgli. 

  
11.att. kas pagrabā esošie cauruļvadi.  12.att. kas b niņos esošā cauruļvadu izolācija.  

  
13.att. Karstā ūdens skaitītājs doktorātā 

14.att. kas iedzīvotāji ir novietojuši spaiņus b niņos, jo 

jumts ir bojāts un ūdens iekļūst iekšā.  
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15.att. Obligāti jāveic jumta seguma nomaiņa, jo segums ir 

novecojis un vietām tek. Papildus ieteicams nov rt t jumta 

konstrukciju nestsp ju. Nedrīkst siltināt b niņu grīdu pirms 
jumta segums nav atjaunots. 

16.att. B niņu grīdas siltinājums ir izdedži. Ventilācijas 
šahtai jāveic tīrīšana.  

  
17.att. Apmetuma bojājumi lielākoties ir cokolā un ap 
logiem. Atsevišķās vietās ir arī plaisas.  18.att. Apmetuma bojājums.  

  

19.att. Atsevišķos dzīvokļos un doktorātā uzstādīti trīsstiklu 
pakešu logi. 

20.att. Apsekojuma laikā dažos dzīvokļos iekštelpu 
temperatūra sasniedza 22-23oC, bet, piem ram, pasākumu 
telpā iekštelpu temperatūra bija 18-20oC. 
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21.att. daļa cauruļvadu pagrabstāvā nav siltināti un 
nevajadzīgi silda pagrabstāvu 

22.att. Vietām siltumapgādes cauruļvadu siltināšanai 
izmantota neatbilstoša izolācija.  

 

 

23.att. kai b niņos salikti spaiņi, vietās, kur bojāts jumta 
segums. Nepieciešams veikt jumta seguma nomaiņu. 

24.att. Cauruļvadi b nņos ir siltināti ar minerālvati, kuru 

piesienot tai tiek mainīts blīvums un tās termiskā pretestība 
samazinās,  

  
25.att. Doktorātā darbinieki papildus piesildās ar 
elektroenerģiju. 

26.att. Doktorātā stāvvadi, kas nāk no iedzīvotājiem 
“siltināti”.. 

 


