Ēkas energoaudita pārskats

SKOLAS IELA 1, IECAVA, IECAVAS NOVADS, LV-3913

I. Vispārīgā informācija
1. Ēkas identifikācija
1.1. Adrese
1.2. Ēkas kadastra numurs
1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja
novērtējums veikts ēkas daļai)
2. Ēkas apsaimniekotājs
2.1. Nosaukums
2.2. Reģistrācijas numurs
2.3. Administratīvā adrese
2.4. Kontaktinformācija (tālrunis,
e-pasts)
2.5. Cita informācija
3. Energoauditors
3.1. Vārds, uzvārds
3.2. Sertifikāta numurs
3.3. Organizācija*
3.4. Organizācijas reģistrācijas numurs
3.5. Kontaktinformācija (tālrunis,
e-pasts, adrese)

Skolas iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
4064 010 1101 001(kadastra apzīmējums)
---

---

Edgars Sturmovičs
EA2-0021
SIA „Latvijas namsaimnieks”
40003956235
27096299, edgars@solutionstore.lv

Piezīme. * Fiziska vai juridiska persona.

4. Ēkas apsekošanas datums

10.09.2012.

II. Pamatinformācija par ēku
Ēkai ir 3 stāvi, 3 kāpņu telpas un pagrabs.
Ēkai nav bēniņu. Gala sienas būvētas no
dobo keramikas ķieģeļu mūra 510 mm
biezumā ar silikātķieģeļu mūra apdari 130
mm biezumā ar iekšējo apmetumu. Ēkas
fasādes sienas – gāzbetons 250 mm
biezumā. Ēkas pārsegumi – dzelzsbetona
paneļi 220 mm biezumā ar izdedžu
siltumizolējošo slāni pagraba pārsegumā.
Ēkai ir siltinātas metāla ieejas durvis uz
kāpņu telpām un koka durvis uz pagrabu.
2. Ekspluatācijā nodošanas gads
--3. Stāvi
3.1. pagrabs
ir (tehniskais stāvs)
3.2. tipveida stāvi 3
3.3. tehniskie stāvi 1 (pagrabs)
3.4. mansarda stāvs nav
3.5. jumta stāvs
nav
1. Dzīvojamās mājas tipveida projekta numurs
vai konstruktīvais risinājums
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4. Dzīvokļi

4.1 skaits
4.2. kopējā platība (m2) (bez
lodžijām un balkoniem)
4.3. telpu augstums (m)
4.4. aprēķina temperatūra (oC)
4.5. aprēķina platība (m2)
4.6. cita informācija
5. Kāpņu
5.1. skaits
telpas
5.2. platība (m2)
5.3. aprēķina platība (m2)
5.4. telpu augstums (m)
5.5. aprēķina temperatūra (oC)
5.6. cita informācija
6. Pagrabs,
6.1. telpas nosaukums
bēniņi,
6.2. platība (m2)
jumta stāvs, 6.3. telpu augstums (m)
mansarda
6.4. aprēķina temperatūra (oC)
stāvs
6.5. aprēķina platība (m2)

18
889.9

2.45 – 2.50
19.0
889.9
--3
113.0
113.0
2.45 – 2.50
14.0*
--Pagrabs
336.9
2.20
10.0*
aprēķina
platībā
neietilpst
----6.6. cita informācija
7. Citas telpas 7.1. telpas nosaukums
Komerctelpas Koplietošanas
telpas
7.2. platība (m2)
54.7
33.4
7.3. telpu augstums (m)
2.45
2.45
7.4. aprēķina temperatūra (oC) 19.0
14.0*
7.5. aprēķina platība (m2)
54.7
33.4
----7.6. cita informācija
8. Kopējā aprēķina platība (m2)
1091.0
9. Ēkas ārējie izmēri
garums (m) ~48.6 m
(ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā
platums (m) 9.06 m - gala siena,
pievieno skici)
17.55 m - kopējais platums
augstums (m) 8.3 m (pēc inventarizācijas
lietas)
10. Iepriekš veiktie
Aptuveni 44% koka logu ēkā nomainīti pret PVC tipa
energoefektivitātes pasākumi
logiem ar atbilstošu siltuma pretestību LBN 002-01
prasībām. Ēkā ir siltinātas metāla ieejas durvis uz
kāpņu telpām. Kāpņu telpās ieviesta dienas gaismas
vadības sistēma. Siltummezglā iespējama regulēšana.
11. Cita informācija

Koka logu termiskā pretestība neatbilst būvnormatīva
LBN 002-01 prasībām, nepieciešama to nomaiņa.

12. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija – pielikumā Nr.1 uz 10 lapām.
Pielikums Nr.2 – Priekšnoteikumi energoauditā aprēķinātās ekonomijas sasniegšanai.
Pielikums Nr.3 – SIA „Iecavas siltums” apliecinājums par energopatēriņu ēkai Skolas
ielā 1, Iecavā.
Piezīmes:
1. * Aprēķina temperatūra pieņemta, jo energoaudits nav veikts apkures sezonā.
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III. Ēkas norobežojošās konstrukcijas
1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas.

Nr.
p.k.

1.1.

Norobežojošā
konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

mm

m2

Būvelementa
siltuma
caurlaidības
koeficients
(U)
W/(m2 K)

Ar būvkonstrukciju
saistīto termisko
Termiskā
tiltu siltuma
tilta
caurlaidības
garums
koeficients (ψ)
W/(m K)
m

Temperatūru
starpība starp
būvkonstrukcijas
siltajām un
aukstajām pusēm
°C

Konstrukcijas
siltuma
zudumu
koeficients
W/K

Ārsienas
Dobo
keramikas
ķieģeļu (510)
un
silikātķieģeļu
(130) mūris
ar iekšējo
apdari
Dobo
keramikas
ķieģeļu mūris
(640) ar
iekšējo apdari
Dobo
keramikas
ķieģeļu mūris
(510) ar
iekšējo apdari
Dobo
keramikas
ķieģeļu mūris

660

56.6.

0.88

Saskaņā ar LVS
EN ISO 13790
termiskā tilta
vērtība iekļauta U
vērtības aprēķinā

---

19.0 (dzīvokļu
iekštelpu un
ārgaisa
temperatūru
starpība)

49.9

660

83.4

0.84

---

71.6

1.07

400

35.8

1.27

19.0 (dzīvokļu
iekštelpu un
ārgaisa
temperatūru
starpība)
19.0 (dzīvokļu
iekštelpu un
ārgaisa
temperatūru
starpība)
14.0 (kāpņu telpu
un ārgaisa
temperatūru

70.1

530

Saskaņā ar LVS
EN ISO 13790
termiskā tilta
vērtība iekļauta U
vērtības aprēķinā
Saskaņā ar LVS
EN ISO 13790
termiskā tilta
vērtība iekļauta U
vērtības aprēķinā
Saskaņā ar LVS
EN ISO 13790
termiskā tilta
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---

---

76.6

45.5

(380) ar
iekšējo apdari
270
Gāzbetona
paneļi (250)
ar iekšējo
apdari

1.2.

1.3.

414.4

0.80

Gāzbetona
paneļi (250)
ar iekšējo
apdari

270

43.6

0.80

Dobais
dzelzsbetona
panelis ar
izlīdzinošo
betona kārtu

~250

325.3

1.92

34.7

1.92

vērtība iekļauta U
vērtības aprēķinā
Saskaņā ar LVS
EN ISO 13790
termiskā tilta
vērtība iekļauta U
vērtības aprēķinā
Saskaņā ar LVS
EN ISO 13790
termiskā tilta
vērtība iekļauta U
vērtības aprēķinā

starpība)
---

---

19.0 (dzīvokļu
iekštelpu un
ārgaisa
temperatūru
starpība)
14.0 (kāpņu telpu
un ārgaisa
temperatūru
starpība)

331.5

34.9

Jumta
pārsegums
Saskaņā ar LVS
EN ISO 13790
termiskā tilta
vērtība iekļauta U
vērtības aprēķinā

---

Dobais
dzelzsbetona
panelis

220

5.9

2.09

Saskaņā ar LVS
EN ISO 13790
termiskā tilta
vērtība iekļauta U
vērtības aprēķinā

---

Dobais

~370

302.6

0.83

Saskaņā ar LVS

---

19.0 (dzīvokļu
iekštelpu un
ārgaisa
temperatūru
starpība)

624.6

14.0 (kāpņu telpu
un ārgaisa
temperatūru
starpība)
14.0 (kāpņu telpu
un ārgaisa
temperatūru
starpība)

66.6

12.3

Pagraba
pārsegums
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9.0 (dzīvokļu

251.2

dzelzsbetona
panelis ar
izdedžu slāni
un betona
izlīdzinošo
kārtu, iekšējā
apdare
dzīvokļos
1.4.

1.5.

EN ISO 13790
termiskā tilta
vērtība iekļauta U
vērtības aprēķinā

iekštelpu un
pagraba
temperatūru
starpība)

34.3

0.83

PVC tipa logi

103.9

1.8

0.3

268.3

Koka logi

97.0

2.8

0.3

257.5

15.3

2.8

0.3

38.3

Stikla bloki

6.5

3.7

0.3

14.4

Koka
Metāla

5.8
8.4

3.7
1.8

0.3
0.3

18.3
20.7

4.0 (kāpņu telpu
un pagraba
temperatūru
starpība)

28.5

19.0 (dzīvokļu
iekštelpu un
ārgaisa
temperatūru
starpība)
19.0 (dzīvokļu
iekštelpu un
ārgaisa
temperatūru
starpība)

267.5

14.0 (kāpņu telpu
un ārgaisa
temperatūru
starpība)
14.0 (kāpņu telpu
un ārgaisa
temperatūru
starpība)

54.3

14.0
14.0

27.0
21.3

Logi

348.9

28.4

Durvis
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PVC tipa
4.1
1.8
2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT

0.3

8.1

19.0
2.1. faktiskais
2.2. normatīvais*

9.8
2348.9
1242.5

Piezīmes.
1. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".
2. Ēkas energoaudita pārskatā uzrādītās norobežojošo konstrukciju platības atšķiras no tehniskā projekta AR daļā uzrādītajām, jo energoaudita aprēķinos ir
ņemtas vērā platības, kas iekļauj ēkas apkurināmās telpas. Savukārt AR daļā uzrādītas ēkas norobežojošo konstrukciju platības, kuras nepieciešams siltināt,
iekļaujot arī tās daļas, kurām nav tieša kontakta ar apkurināmu telpu. Ēkas energoaudita pārskatā un AR daļā uzrādīto platību salīdzinājums:
2.1. Pozīcija 1.1. „Ārsienas”.
2.1.1. Ēkas energoaudita pārskatā uzrādītā platība ārsienām – 705.4 m2 (nav ņemtas vērā lodžiju šķērssienu platības, starpstāvu pārsegumu laukumi, ,
sienu, kas nesaskaras ar silto telpu, platība un cokola platība). Tehniskā projekta AR daļā uzrādītā platība – 1 200.0 m2, t.sk. cokols (1 m
dziļumā) 149.0 m2, fasādes sienas – 1051.0 m2.
2.2. Pozīcija 1.2. „Jumta pārsegums”.
2.2.1. Ēkas energoaudita pārskatā uzrādītā platība – 365.9 m2 (nav ņemtas vērā starpsienu un parapeta platības). Tehniskā projekta AR daļā uzrādītā
siltināmā platība – 542.2 m2., t.sk.jumta siltināmā daļa – 486.0 m2, jumta pārsegums virs kāpņu telpām – 11.2 m2, parapetu augšas un sāni – 45.0 m2.
2.3. Pozīcija 1.3. „Pagraba pārsegums”.
2.3.1. Ēkas energoaudita pārskatā uzrādītā platība – 336.9 m2 (nav ņemtas vērā starpsienu platības). Tehniskā projekta AR daļā uzrādītā platība – 441.0 m2.
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IV. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums
1. Ventilācijas sistēmas telpās, kuras iekļautas kopējā aprēķina platībā
1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju

1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju

1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu
koeficients Hve
1.4. Cita informācija

1.1.1. aprēķina laukums 1091.0 m2
1.1.2. tilpums ~ 2710 m3
1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas
intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, 0.65 (1/h)
1.2.1. aprēķina laukums --- m2
1.2.2. tilpums --- m3
1.2.3. aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas
intensitāte --- (1/h)
1.2.4. aprēķinātā izmantotā infiltrācija --- (1/h)
598.9 (W/K) esošais
---

2. Enerģijas patēriņa sadalījums apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai
(pamatojoties uz izmērītajiem datiem)
Īpatnējais
(kWh/m2
gadā)
158.27
--25.51
--183.78

Vidējais
Enerģijas patēriņa sadalījums
(MWh
gadā)
2.1. Apkurei
172.67
2.2. Dzesēšanai
--2.3. Karstā ūdens sagatavošanai 27.83
2.4. Mehāniskajai ventilācijai
--2.5. Kopā
200.50
2.6. Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa
sadalījumu sistēmām ar kopīgu
skaitītāju

Vidējais
koriģētais*
(MWh gadā)
183.16

Īpatnējais
koriģētais
(kWh/m2 gadā)
167.88

---

Piezīme. * Aprēķināts, ņemot vērā normatīvos ārējos klimatiskos apstākļus (tikai apkurei).

3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā
Kopējais
(MWh gadā)
46.06 (ar
ieguvumu
izmantošanas
koeficientu)
14.46 (ar
ieguvumu
izmantošanas
koeficientu)

Enerģijas ieguvumu sadalījums
3.1. Iekšējie siltuma ieguvumi

3.2. Saules siltuma ieguvumi

3.3. Ieguvumu izmantošanas koeficients
3.4. Cita informācija

0.75
---

8

Īpatnējais
(kWh/m2 gadā)
42.22

13.25

4. Siltuma piegāde/ražošana
4.1. Siltumenerģijas piegādes sistēma

X

centralizēta siltumapgāde
lokāla siltumapgāde

4.2. Lokālās siltumapgādes 4.2.1. apkures katla pārbaudes
apkures katls
akts* pielikumā
4.2.2. pārbaudes akta datums ----4.3. Cita informācija

nav (ir/nav)

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumi par ēku
energosertifikāciju" 4.pielikumu.

5. Siltuma sadale – apkures sistēma
5.1. Apkures sistēma

X

5.2. Siltummezgla tips
X
5.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite
dzīvokļos
5.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis
5.5. Siltuma regulēšana ēkā (t.sk. individuāli)
5.6. Cita informācija

vienas caurules
divu cauruļu
atkarīgā pieslēguma shēma
neatkarīgā pieslēguma
shēma
nav (ir/nav)

Cauruļvadu siltumizolācija
apmierinošā stāvoklī.
Ēkā iespējama siltuma regulēšana.
---

6. Karstā ūdens sadales sistēma
6.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC)
6.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC)
6.3. Karstā ūdens sagatavošana

6.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips
6.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis
6.6. Cita informācija

+50-55 oC
+5-10 oC
X
sagatavošana siltummezglā
centralizēta apgāde
individuālā
bez cirkulācijas
X
ar cirkulāciju
Cauruļvadu siltumizolācija
apmierinošā stāvoklī.
---

7. Dzesēšana
7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts* pielikumā
7.2. Pārbaudes akta datums
7.3. Cita informācija

nav (ir/nav)
--Ēkā nav ierīkota dzesēšanas sistēma.

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumi par ēku
energosertifikāciju" 5.pielikumu.
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V. Enerģijas patēriņš un uzskaite
1. Enerģijas patēriņa dati
(ja pieejama informācija, pārskatā iekļauj datus par pēdējiem pilniem pieciem gadiem vai
sezonām)
1.1. Siltumenerģijas patēriņš telpu apkurei
Kalendāra gads
Patēriņš (MWh)
2011
182.84
2010
201.84
2009
155.79
2008
150.21
1.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens
sagatavošanai

Kalendāra gads
2011
2010
2009
2008

Patēriņš (MWh)
26.81
27.10
27.16
30.25

1.3. Enerģijas patēriņš telpu dzesēšanai, kas
nepieciešams kondicionēšanas sistēmas
iekārtu darbināšanai

Kalendāra gads
2011
2010
2009
2008

Patēriņš (MWh)
---------

1.4. Enerģijas patēriņš telpu ventilācijai, kas
nepieciešams mehāniskās ventilācijas
sistēmas iekārtu darbināšanai

Kalendāra gads
2011
2010
2009
2008

Patēriņš (MWh)
---------

1.5. Cita informācija

---

2. Enerģijas uzskaite
2.1. Siltumenerģijas skaitītājs apkurei

X

2.2. Siltumenerģijas skaitītājs karstajam
ūdenim
2.3. Karstā ūdens kopējā patēriņa skaitītājs
2.4. Cita informācija

ir; uzstādīšanas datums: --nav
kopā ar karstā ūdens siltuma patēriņu
X
ir; uzstādīšanas datums:
nav
X
ir; uzstādīšanas datums:
nav
Ieteicams uzstādīt termoregulātorus un
individuālos siltuma uzskaites skaitītājus.
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VI. Ēkas renovācijas priekšlikumi

Nr.
p.k.

Pasākums un tā
apraksts

Sasniedzamais
rādītājs un
mērvienība*

Piegādātās enerģijas
ietaupījums (no esošā
aprēķinātā ēkas
energoefektivitātes
novērtējuma)
MWh
gadā

kWh/m2
gadā

%

Pasākuma
īstenošanas
rezultātā
iegūtais
finansiālais
ietaupījums
Ls/m2 gadā

1. Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai
1.1.

1.2.

Fasādes sienu
siltināšana ar akmens
vati, izoproku vai
analogu materiālu 10
cm biezumā, t.sk.
cokola siltināšana ar
ekstrudēto
putupolistirolu 1.0 m
dziļumā 10 cm
biezumā
(siltumvadības
koeficients λ≤0.039
W/(m*K)), armējot
ar apmetuma sietu un
uzklājot dekoratīvo
apmetumu. Logailu
siltināšana 3 cm vai
tehnoloģiski
iespējamā iestrādes
biezumā
(siltumvadītspējas
koeficients λ≤0.039
W/(m*K)). Pirms
siltināšanas darbiem
nepieciešams veikt
šuvju un plaisu
blīvēšanu un
stiprināšanu, kā arī
plaknes ierāvumu
līdzināšanu.
Kāpņu telpu sienu
siltināšana ar akmens
vati, izoproku vai
analogu materiālu 10
cm biezumā, t.sk.
cokola siltināšana ar
ekstrudēto

U=0.26-0.29
W/m2K

29.95

27.45

13.77 1.13

4.18

3.83

1.92

Saskaņā ar
LVS EN ISO
13790
termiskā tilta
vērtība
iekļauta U
vērtības
aprēķinā.

U=0.26-0.30
W/m2K
Saskaņā ar
LVS EN ISO
13790
termiskā tilta
11

0.16

1.3.

1.4.

putupolistirolu 1.0 m
dziļumā 10 cm
biezumā
(siltumvadības
koeficients λ≤0.039
W/(m*K)), armējot
ar apmetuma sietu un
uzklājot dekoratīvo
apmetumu. Logailu
siltināšana 3 cm vai
tehnoloģiski
iespējamā iestrādes
biezumā
(siltumvadītspējas
koeficients λ≤0.039
W/(m*K)). Pirms
siltināšanas darbiem
nepieciešams veikt
šuvju un plaisu
blīvēšanu un
stiprināšanu, kā arī
plaknes ierāvumu
līdzināšanu.
Jumta un kāpņu
telpas izbīdījuma
daļas jumta
pārseguma
siltināšana ar akmens
vati vai analogu
materiālu 20 cm
biezumā
(siltumvadītspējas
koeficients λ≤0.039
W/(m*K)), ierīkojot
lietus ūdens notecei
nepieciešamos
slīpumus, kā arī
aeratorus, un jumta
seguma atjaunošana.
Jumta lūkas
siltināšana ar akmens
vati vai analogu
materiālu 10 cm
biezumā
(siltumvadības
koeficients λ≤0.039
W/(m*K)).
Pagraba pārseguma
siltināšana ar akmens

vērtība
iekļauta U
vērtības
aprēķinā.

U= 0.18
W/m2K

47.95

43.95

22.05 1.80

7.09

6.50

3.26

Saskaņā ar
LVS EN ISO
13790
termiskā tilta
vērtība
iekļauta U
vērtības
aprēķinā.

U= 0.26
W/m2K
12

0.27

1.5.

1.6.

vati vai analogu
materiālu 10 cm
biezumā vai pēc
tehnoloģiski
iespējamā iestrādes
biezuma
(siltumvadītspējas
koeficients λ≤0.039
W/(m*K)).
Veco (dubultais
stiklojums koka
rāmī) logu nomaiņa
pret jauniem PVC
tipa, U=1.3 W/
(m2*K).
Stiklojumam jābūt
selektīvajam
pārklājumam, kā arī
rāmja profilā
jāizmanto
energoefektīvie
Termix distanceri vai
analogi. Pagraba
logiem paredzēt
ventilāciju, kā arī
samazināt kopējos
izmērus – ailes
aizmūrēt ar
vieglbetona blokiem
vai analogu materiālu
un siltināt tāpat kā
ēkas cokolu.
Kāpņu telpu logu
nomaiņa pret jauniem
PVC tipa logiem
U=1.3 W/(m2*K),
lielākajam logam
samazinot kopējos
izmērus –ailes
aizmūrēt ar
vieglbetona blokiem
vai analogu materiālu
un siltināt tāpat kā
ēkas fasādi.
Stiklojumam jābūt
selektīvajam
pārklājumam, kā arī
rāmja profilā
jāizmanto

Saskaņā ar
LVS EN ISO
13790
termiskā tilta
vērtība
iekļauta U
vērtības
aprēķinā.
U= 1.3
W/m2K.

17.21

15.77

7.92

0.65

2.57

2.36

1.18

0.10

ψ = 0.25
W/mK.

U= 1.3
W/m2K.
ψ = 0.25
W/mK.
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1.7.

energoefektīvie
Termix distanceri vai
analogi.
Stikla bloku un
durvju, kas atrodas
tiem blakus, nomaiņa
pret PVC tipa logu
un durvīm, samazinot
kopējos izmērus –
ailes aizmūrēt ar
vieglbetona blokiem
vai analogu materiālu
un siltināt tāpat kā
ēkas fasādi. Koka
durvju, kas atrodas
blakus veikala
durvīm, aizmūrēšana
ar vieglbetona
blokiem vai analogu
materiālu un siltināt
tāpat kā ēkas fasādi.

U= 1.3 – 1.8
W/m2K.

2.44

2.24

1.12

0.09

ψ = 0.25
W/mK.

2. Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanai
2.1. Pāreja uz
energoefektīvākiem
LED vai diožu tipa Elektroenerģijas ietaupījums netiek ietverts ēkas enerģijas
apgaismes
bilancē.
ķermeņiem kāpņu
telpās.
3. Citi ēkas energoefektivitātes pasākumu priekšlikumi
3.1. Ventilācijas
sistēmas tīrīšana.
Ventilācijas šahtu
atjaunošana.
3.2. Apkures sistēmas
optimāla darbības
režīma izvēle
(apkures padeves
temperatūras
pazemināšana par
2oC – 3oC no plkst.
24.00 līdz 6.00).
3.3. Apkures sistēmas
pārbūve uz
divcauruļu sistēmu
ar apakšējo sadali.
Visiem dzīvokļiem

Nerada tiešu ietaupījumu, bet nepieciešams, lai uzlabotu
iekštelpu mikroklimatu un samazinātu mitruma saturu gaisā.
Šis pasākums palīdzēs novērst ēkas konstrukciju bojāšanos
mitruma ietekmē.

Netiek ietverts kopējā ēkas enerģijas bilancē.

Netiek ietverts kopējā ēkas enerģijas bilancē.
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izbūvēt horizontālo
apkures sistēmu ar
uzskaites
individuālu
nodrošināšanu.
Centralizēti
nomainīt apkures
radiatorus
dzīvokļos un
uzstādīt
termoregulējošos
ventiļus.

Kopā

Piegādātās enerģijas ietaupījums (no esošā aprēķinātā ēkas
energoefektivitātes novērtējuma)
MWh gadā

kWh/m2 gadā

%

111.39

102.1

51.22

Piezīmes.
1. *Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients U (W/(m2×K)), ar būvkonstrukciju saistīto
termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m×K)).
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VII. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze
pēc ieteicamo renovācijas pasākumu īstenošanas

Pārskata VI nodaļā norādīto pasākumu numuri:

Rādītāji
1. Izmērītais ēkas
energoefektivitātes
novērtējums, t.sk.:
1.1. apkurei

Mērvienība

Esošā situācija

kWh/m2 gadā

193.39
(īpatnējais
koriģētais)
167.88
(īpatnējais
koriģētais)
--25.51
--2348.9

856.7

598.9

552.8

0.65
42.22 (ar
ieguvumu
koeficientu)

0.60
34.89 (ar
ieguvumu
koeficientu
)
6.52 (ar
ieguvumu
koeficientu
)
97.21

kWh/m2 gadā

1.2. dzesēšanai
kWh/m2 gadā
1.3. karstā ūdens sagatavošanai
kWh/m2 gadā
kWh/m2 gadā
1.4. mehāniskajai ventilācijai
2. Ēkas norobežojošo konstrukciju
W/K
siltuma zudumu koeficients HT
3. Ēkas ventilācijas siltuma
W/K
zudumu koeficients Hve
4. Gaisa apmaiņas intensitāte**
1/h
5. Iekšējie siltuma ieguvumi ēkā
kWh/m2
apkures
periodā
6. Saules siltuma ieguvumi ēkā

7. Aprēķinātais ēkas
energoefektivitātes novērtējums
gadā, t.sk.:
7.1. apkurei
7.2. dzesēšanai
7.3. karstā ūdens sagatavošanai
7.4. mehāniskajai ventilācijai
8. Izmērītais oglekļa dioksīda
(CO2) emisijas novērtējums
9. Aprēķinātais oglekļa dioksīda
(CO2) emisijas novērtējums
10. Cita informācija

1.1.-1.7.,
2.1.,
3.1.-3.3.
Sasniedzamie rādītāji pēc
priekšlikumu īstenošanas
(varianti*)

kWh/m2
apkures
periodā

13.25 (ar
ieguvumu
koeficientu)

kWh/m2 gadā

199.31

kWh/m2 gadā
kWh/m2 gadā
kWh/m2 gadā
kWh/m2 gadā
kg CO2 gadā

173.80
--25.51
--55 701

71.70
--25.51
---

kg CO2 gadā

57 406

27 999

Piezīmes.
* Norāda vismaz vienu sasniedzamo variantu.
** Ja norādītais gaisa apmaiņas intensitātes rādītājs ir mazāks par 0,5, sasniedzamo parametru
vērtējumā tiks izmantota vērtība 0,5.

Energoauditors
Edgars Sturmovičs

________________
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________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

17

(datums)

Pielikums Nr.1
Ēkas apsekošanas fotodokumentācija

Ēkas aerofotogrāfija (avots – www.zl.lv)
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Skats uz ēkas D fasādi. Sienas būvētas no gāzbetona paneļiem 250 mm
biezumā, šķērssienas no keramikas ķieģeļiem 250 mm biezumā,
šķērssienas uz silto telpu būvētas no keramikas ķieģeļiem 510 mm
biezumā. Sienu siltuma noturība neatbilst LBN 002-01 „Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Daļa logu
dzīvokļos nomainīti uz energoefektīviem PVC tipa logiem. Ēkai ir
stikla bloki un koka durvis uz koplietošanas telpām, kuru siltuma
noturība neatbilst LBN 002-01.

19

Skats uz ēkas D fasādi. Sienas būvētas no gāzbetona paneļiem 250 mm
biezumā, šķērssienas no keramikas ķieģeļiem 250 mm biezumā,
šķērssienas uz silto telpu būvētas no keramikas ķieģeļiem 510 mm
biezumā. Sienu siltuma noturība neatbilst LBN 002-01 „Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Daļa logu
dzīvokļos nomainīti uz energoefektīviem PVC tipa logiem. Ēkai ir
stikla bloki un koka durvis uz koplietošanas telpām, kuru siltuma
noturība neatbilst LBN 002-01.
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Skats uz ēkas A fasādi. Lodžiju šķērssienas būvētas no
keramikas ķieģeļiem 250 mm biezumā, šķērssienas uz silto
telpu būvētas no keramikas ķieģeļiem 510 mm biezumā.
Sienu siltuma noturība neatbilst LBN 002-01 „Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

21

Skats uz ēkas A fasādi. Fasādes sienas būvētas no
keramikas ķieģeļiem 380 mm un 510 mm biezumā ar ārējo
silikātķieģeļi 130 mm biezumā. Sienu siltuma noturība
neatbilst LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika” prasībām.
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Skats uz ēkas Z fasādi. Sienas būvētas no gāzbetona paneļiem 250 mm
biezumā, šķērssienas uz silto telpu no keramikas ķieģeļiem 640 mm
biezumā, kāpņu telpas šķērssienas būvētas no keramikas ķieģeļiem 380
mm biezumā. Sienu siltuma noturība neatbilst LBN 002-01 „Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Daļa logu
dzīvokļos nomainīti uz energoefektīviem PVC tipa logiem.

Skats uz ēkas R fasādi. Fasādes sienas būvētas no keramikas ķieģeļiem
380 mm un 510 mm biezumā ar ārējo silikātķieģeļi 130 mm biezumā.
Sienu siltuma noturība neatbilst LBN 002-01 „Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika” prasībām.
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Skats uz ēkas Z fasādi. Kāpņu telpas sienas būvētas no gāzbetona
paneļiem 250 mm biezumā un dobajiem keramikas ķieģeļiem 380 mm
biezumā. Ēkas kāpņu telpās ir veci koka logi, kuru siltumpretestība
neatbilst LBN 002-01. Nepieciešams veikt to nomaiņu uz mūsdienu
prasībām atbilstošiem logiem un durvīm. Ēkas kāpņu telpās ir siltinātas
metāla ieejas durvis.

Ēkas kāpņu telpās ir vecas koka ieejas durvis uz pagrabu, kuru
siltumpretestība neatbilst LBN 002-01. Nepieciešams veikt to nomaiņu
uz mūsdienu prasībām atbilstošām durvīm. Ēkas kāpņu telpās ir
siltinātas metāla ieejas durvis.
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Daļai no ieliktajiem PVC tipa logiem ir nekvalitatīva instalācija,
vietām var redzēt montāžas putas. Tāda logu nomaiņa nedod
sagaidāmo energoefektivitātes efektu.

Ēkā ir ~56% energoneefektīvu logu, kas neatbilst LBN 002-01
prasībām, tādējādi rodas papildus siltuma zudumi. Nepieciešams veikt
to nomaiņu uz mūsdienu prasībām atbilstošiem PVC tipa logiem.
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Ēkas jumts, tas nav siltināts un notiek lieli siltuma zudumi.
Nepieciešams veikt jumta siltināšanu.

Ēkas jumta lūka, caur kuru notiek papildus siltuma zudumi.
Rekomendējams veikt lūkas siltināšanu.
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Ēkas pagrabs. Cauruļvadi ir nosiltināti un izolācijas
stāvoklis ir apmierinošs.
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Pielikums Nr.2
Priekšnoteikumi energoauditā aprēķinātās ekonomijas sasniegšanai

1. Ieteikumi prognozētās siltumenerģijas ekonomijas nodrošināšanai:
•

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidības koeficientiem U (W/(m2×K))
jāatbilst LBN 002-01 normatīvajām vērtībām;

•

Vidējiem meteoroloģiskiem datiem tuvāko apkures sezonu laikā jāsakrīt ar LBN
003-01 „Būvklimatoloģija” dotajā reģionā;

•

Nepieciešams nodrošināt ēkas apkures sistēmas un apgaismojuma sistēmas darbību
bez traucējumiem un pārtraukumiem visu apkures sezonas periodu;

•
•

Ēkā nedrīkst intensificēt dabīgo ventilāciju;
Ēkas norobežojošās konstrukcijas un apkures sistēmu nepieciešams uzturēt
tehniskajā kārtībā;

•

Dzīvokļu un citu iekštelpu apkures temperatūra apkures sezonā nedrīkst būt
augstāka par energoaudita aprēķina temperatūru;

•

Energoauditā

ieteiktos

energoefektivitātes

pasākumus

nepieciešams

realizēt

kvalitatīvi, atbilstoši ieteiktajiem risinājumiem;
•

Nepieciešams veikt konstrukciju nosusināšanas darbus;

•

Ēkas apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem jābūt informētiem un jāievēro ieteikumi
par siltumenerģijas ekonomiju.

2. Ēkas renovācijas laikā veicamie pasākumi.
Lai sasniegtu energoaudita pārskatā prognozēto piegādātās enerģijas ietaupījumu, ēkas
energoefektivitātes pasākumi jāīsteno atbilstoši materiālu specifikācijai, kura ir norādīta
energoaudita pārskata VI. daļā. Paredzētos siltumizolācijas materiālus nepieciešams
izvēlēties ar tādu biezumu un siltumvadītspējas koeficientu, kā tas ir norādīts energoaudita
pārskatā. Renovācijas laikā nepieciešams nodrošināt objekta būvuzraudzību un projekta
autoruzraudzību. Nepieciešams sekot līdzi, vai visi ēkas energoefektivitātes uzlabošanas
darbi tiek veikti atbilstoši uzstādīšanas tehnoloģijām.
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu ieteicams veikt saskaņā ar sertificētu
sistēmu ETAG 004. ETAG būvizstrādājumiem ir atzinīgs novērtējums par produkta
28

piemērotību paredzētajam lietojumam, vadoties pēc produkta atbilstības sešām obligātajām
būvizstrādājumu prasībām. Ievērojot šīs 6 prasības, ETAG 004 dod pamatotu vērtējumu par
fasādes energoefektivitāti un darbmūžu >25 gadiem. Gadījumos, kad tiek slēgti līgumi,
rīkoti konkursi un sastādītas tāmes, ETAG 004 ir pamatota un efektīga prasība.

3. Pēc projekta pabeigšanas renovētās ēkas ekspluatācijas laikā veicamie pasākumi.
Pēc ēkas renovācijas pabeigšanas ir iespējams veikt 2 pārbaudes testus – ēkas gaisa
caurlaidības pārbaudi, izmantojot Blower Door tehnoloģiju, un ēkas termogrāfisko
apsekojumu apkures periodā, izmantojot termokameru. Blower Door tehnoloģija ļauj izmērīt
ēkas gaiscaurlaidību, pārliecināties par ēkas būvkvalitāti, kontrolēt veikto būvdarbu kvalitāti
ēkas būvprocesā, kā arī identificēt konkrētas defektu vietas konstrukcijās, siltuma zudumus.
Liela, nekontrolēta gaisa plūsma rada papildu siltuma zudumus ēkā, caurvēju, mitruma
bojājumus konstrukcijās un telpu pārkaršanu vasarā. Atklājot neblīvās vietas, tās iespējams
noblīvēt, izmantojot attiecīgus materiālus. Termogrāfiskās apsekošanas rezultātā tiek
noteiktas vietas ar pazeminātu siltumnoturību.
Par ēkas ekspluatāciju atbildīgajam namīpašniekam regulāri jāveic ēkas apsekošana,
kuras laikā tiek veikta ēkas inženierietaišu, telpu, pieguļošo teritoriju pilnīga tehniskā
stāvokļa pārbaude. Nekavējoties ir jānovērš konstatētie konstrukciju defekti un bojājumi.
Nepieciešams veikt iedzīvotāju apmācību, kuru laikā tiek izskatīti jautājumi par ēkas
energoefektivitātes pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, ietverot informāciju par
uzstādītajām ekspluatējamām iekārtām, pareizu iestrādāto materiālu ekspluatāciju pēc
rokasgrāmatām un ražotāju prasībām, enerģijas uzskaites sistēmas analīzi, kā jārīkojas ar
termoregulatoriem, kā pareizi vēdināt telpas.
Ir nepieciešams veikt energoresursu patēriņa monitoringu. Tas ir jāveic sistemātiski un
iegūtie dati jāfiksē žurnālā.
Nepieciešams ņemt vērā, ka energoaudita pārskatā prognozētais ietaupījums iegūts,
pamatojoties uz to, ka pēc renovācijas darbu pabeigšanas, tiks nodrošināta energoaudita
aprēķinā norādītā temperatūra, ņemot vērā temperatūras samazināšanu nakts laikā.
Lai ēkas ekspluatācijas laikā nepieļautu siltumizolācijas materiāla saslapināšanos,
jāseko līdzi, lai lietus ūdens novades sistēma būtu sakārtota un teknes būtu tīras.
Patīkama ēkas mikroklimata uzturēšanai svarīga ir pareiza telpu vēdināšana. Pārlieku
biežas vēdināšanas rezultātā tiek nevajadzīgi patērēta telpu siltumenerģija, vai pretējas
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darbības gadījumā netiek nodrošināts pietiekošs svaigā gaisa daudzums un tiek radīts
neveselīgs telpas klimats. Ziemā logus vislabāk ir atvērt plaši un uz īsu laiku.
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Pielikums Nr. 3
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