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Ēku energoefektivitāti raksturo nepieciešamais 

īpatnējais enerģijas patēriņš uz lietderīgās 

(apkurināmās) platības vienību
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Enerģijas patēriņa struktūra 

daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās
Elektro-

enerģija
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ūdens
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57%

Apkures vajadzības - noteicošās
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Rīgas enerģētikas aģentūra 2013.gadā atklāj savā interneta vietnē jaunu sadaļu „Datu 

bāze mājām” priekš iedzīvotājiem, māju pārvaldniekiem un citiem interesentiem. 

Jaunajā sadaļā ir brīvi pieejama datu bāze par Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām, kas pieslēgtas pilsētas centralizētai siltumapgādei un tā tiek pakāpeniski 

papildināta. Datu bāzē ir apkopoti siltumenerģijas patēriņi apkures un karstā ūdens 

vajadzībām vairāk nekā divi tūkstoši astoņiem simtiem daudzdzīvokļu ēku
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Rīgas pilsētas siltumapgāde

STATUS QUO?
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REA datu bāzē esošo ēku salīdzinājums ar 

kompleksi renovētajām
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REA datu bāzē esošo ēku īpatnējā siltumenerģijas patēriņa sadalījums ēku grupās



Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Rīgā auditētajās 

ēkās atkarībā no ēku apkurināmās platības
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119.Sērijas ēkas siltumenerģijas bilances piemērs

Apkures vajadzībām nepieciešamais 

īpatnējais siltumenerģijas patēriņš gadā

= 144,29 kWh/(m²a)

(LUWOGE consult) 



Page 10

Ēku īpatnējais siltumenerģijas patēriņš gadā 

apkures un karstā ūdens vajadzībām 

ievērojami atšķiras pat viena kvartāla robežās
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Izplatītāko ēku tipveida sēriju raksturojums Rīgā

Sērija Būvniecības

periods

Stāvu skaits Izvietojums Rīgā

1-316 no 1957-1964. g. 4 - 5 Āgenskalns, Tirzas iela,Viestura pr., Grīvas iela

1-318 no 1964. g. 5 Purvciems, Iļģuciems, Ropažu iela u.c.

46A no  1959. g. 5 Āgenskalns, Tirzas iela

464A no 1961. g. 5 Ķengarags, Jugla

464A/Л no 1964.g. 5 Jugla,Ķengarags

464A/Л66 no 1966.g. 5 Ķengarags, Purvciems

Mežciems, Imanta, Iļģuciems

467A no 1967. g. 5 Purvciems, Ķengarags, Iļģuciems

467B no 1976. g. 9 Purvciems, Ķengarags, Iļģuciems

602 no 1967.g. 9 Purvciems, Mežciems, Imanta, Pļavnieki

103,104 no 1969. g. 5 - 6 Ķengarags

119 no 1980.g. 6 – 9 Purvciems, Zolitūde



Sērijveida ēku aprēķinātās enerģijas bilances (I)

Avots: Mājokļu energoefektivitātes pasākumu sagatavošana Latvijā, 2002.g.,COWI sadarbībā ar Blezūrs – konsultāciju biroju



Avots: Mājokļu energoefektivitātes pasākumu sagatavošana Latvijā, 2002.g.,COWI sadarbībā ar Blezūrs – konsultāciju biroju

Sērijveida ēku aprēķinātās enerģijas bilances (II)
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Renovēto Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpatnējais siltumenerģijas patēriņš 

apkures vajadzībām atkarībā no apkurināmās dzīvokļu platības 

Renovācijas rezultātu regulāra analīze
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•  2012.gadā kopējais daudzdzīvokļu renovēto ēku skaits sasniedz 48,

t.sk., 8 pašvaldībai piederošas daudzdzīvokļu sociālās mājas. Līdz 

2013.gada beigām renovēto ēku kopējais skaits sasniedza 56

• 2011./2015.gadā ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu (80% no 

kopējās maksas) organizēti 102 daudzdzīvokļu māju energoauditi. 

• 2015.gadā ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu (80% no kopējās 

maksas) organizēti vēl 40 daudzdzīvokļu māju energoauditi. Pieteikumu 

uz ēku energoauditiem ar pašvaldības līdzfinansējumu pieņemšana 

turpinās. 

•  Ar 2012.gadu Rīgā darbu uzsāk ESKO firma SIA “RENESCO”. 

• Rīgā neatliekami nepieciešams renovēt ap 6000 daudzdzīvokļu māju ar 

platību 12 milj. m²

Energoefektivitātes palielināšana daudzdzīvokļu 
māju sektorā (1)
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Rīgas pilsētas siltumapgāde

Galvenais siltumapgādes veids - –
centralizētā siltumapgāde 76%    no 
kopējā patēriņa

Galvenais kurināmais -dabasgāze

70% siltumenerģijas piegādā

Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2

30% siltumenerģijas AS “Rīgas 
siltums” izstrādā:

- 5 siltumcentrālēs

- 38 gāzes katlu mājās

90% siltumenerģijas izstrādā 
augsti efektīvā koģenerācijas 
procesā

Siltumenerģijas zudumi 
siltumtīklos samazināti līdz 13%

Sistēma (elektroenerģija –siltumenerģija-patērētājs) 

nodrošina viszemākās kopējās enerģijas izmaksas



Nr.46/3

Renovācijas tehnisko risinājumu etalons Latvijai jau 13 gadus 

Sasniegtās siltuma caurlaidības koeficienta vērtības: augšējā stāva 

pārsegumam U = 0,21 W/m2K; logiem U = 1,3 W/m2K; gala sienām U = 0,29 

W/m2K;  pagraba pārsegumam U = 0,59 W/m2K. 



•Ārsienu siltināšana (10 cm);

•Logu un lodžiju durvju nomaiņa;

•Augšējā stāva pārseguma 

siltināšana (20 cm);

•Pagraba pārseguma siltināšana 

(5 cm);

•Apkures sistēmas nomaiņa un 

modernizācija (uzstādīti sildķermeņu 

termoregulatori un siltuma maksas 

sadales ierīces);

•Pagraba apkures cauruļu 

siltināšana;

•Ventilācijas modernizācija;

•Kāpņu telpu remonts.

Kompleksas renovācijas gaitā tiek veikti 

sekojoši darbi:



Augšējā stāva pārseguma siltināšana 

(20 cm)

Logu un lodžiju durvju nomaiņa;

Ventilācijas modernizācija;

Renovācijas gaitā tiek veikti sekojoši darbi (2)



Siltumenerģijas patēriņš apkures vajadzībām samazinās 

par 70 līdz 80 kWh/m2 



Ārsienu siltināšana ar mitrā apmetuma apdari, lodžiju aizstiklošana



Apdares aizsardzība pret grafiti smērējumiem



Siltināšanai tiek izmantots visplašākais siltumizolācijas materiālu klāsts 

un siltināšanas sistēmas saskaņā ar ETAG 004 prasībām !? 



Vairākās ēkās fasāžu siltinājumam ir sekmīgi pielietota 

ventilējamā apdares sistēma 
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Trīs iespējamie mājokļu renovācijas scenāriji saskaņā ar 

Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu līdz 2020.gadam
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2004-2008.g. veikti atsevišķi 
renovācijas projekti ar banku 
kredītu finansējumu (11 mājas)

Energoefektivitātes palielināšana daudzdzīvokļu māju 
sektorā (2)
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Energoefektivitātes monitorings pēc renovācijas darbu 
veikšanas
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Bolderāja Mangaļsala

Mežciems, Berģi

7ēkas DzĪK 
“Bāka-2”

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo namu, kur 
veikta siltumnoturības 
paaugstināšana, 
izvietojums Rīgā 

- 2012.gadā 
renovētās ēkas

Energoefektivitātes palielināšana daudzdzīvokļu māju 
sektorā (4)



Daudzdzīvokļu ēku renovācijas projekti ar 50% siltumenerģijas apkurei 
ietaupījumu realizēti laika periodā no 2008.gada līdz 2011.gadam Rīgā

30
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Daudzdzīvokļu ēku renovācijas projektu salīdzinājums ar nerenovētām references 
ēkām 
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Daudzdzīvokļu ēku renovācijas projektu salīdzinājums ar nerenovētām references 
ēkām 
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Energoefektivitātes palielināšana daudzdzīvokļu māju 
sektorā (3)

•  Daudzdzīvokļu mājas aprīkotas ar moderniem  automatizētiem 
individuāliem siltummezgliem, kas ļauj ieregulēt vēlamo temperatūru 

•  Problēma – sistēmas balansēšana. Inovatīvs risinājums – stāvvadu 
atgaitas temperatūras kontrole ar automātisko sistēmas balansēšanu
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Energoefektivitātes palielināšana daudzdzīvokļu māju 
sektorā (4)

Uz atgaitas vadu 
stāvvadam tiek 
uzstādīts 
termoregulējošais 
vārsts, kam var 
iestatīt  vēlamo 
atgaitas 
temperatūru

(SIA “Danfoss”)
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Energoefektivitātes palielināšana daudzdzīvokļu māju 
sektorā (5)

Realizētais priekšlikums 
Rīgā, Gaujas ielā 29 k1:
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Energoefektivitātes palielināšana daudzdzīvokļu māju 
sektorā (6)

Individuālā patēriņa regulēšana dzīvokļos, uzstādot  uz 
sildķermeņiem termoregulatoru un siltuma maksas 
sadalītāju (alokatoru):
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Energoefektivitātes palielināšana daudzdzīvokļu māju 
sektorā (7)



464. sērijas ēku īpatnējais siltumenerģijas 
patēriņš 2012.g 12 mēnešos



Īpatnējo siltumenerģijas izmaksu salīdzinājums 
divās konkrētās gandrīz vienāda lieluma 464.sērijas 
Rīgas ēkās  - renovētā un nerenovētā - 2012.gadā.
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Daži secinājumi

• Rīgā 2012.gadā renovēto daudzdzīvokļu ēku skaita divkārtīgs pieaugums pret 
iepriekšējo gadu apliecina iedzīvotāju ieinteresētības pieaugumu mājokļu 
energoefektivitātes paaugstināšanā,
• Kompleksi renovēto daudzdzīvokļu māju vidējais faktiskais siltumenerģijas īpatnējais 
patēriņš Rīgā 2012.gadā mājās ar centralizēto karstā ūdens apgādi - 101 kWh/m²/gadā, 
bet labākajās no šīm mājām bija < 90 kWh/m²/gadā,
• Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas tehniskie risinājumi, kuru izmaksas 
nepārsniedz 70 latus (100 EUR) uz kvadrātmetru, ļauj ietaupīt līdz 85 kilovatstundām uz 
kvadrātmetru.
• Energoefektīvi renovētas daudzdzīvokļu ēkas divistabu dzīvokļa siltuma rēķini 
konkrētā gadā sastādīja 153,47 latus (219 EUR), bet tik pat liela divistabu dzīvokļa rēķini 
nerenovētā ēkā 2012. gadā sastādīja 351,36 latus (500 EUR) un siltumenerģijas 
ietaupījums naudas izteiksmē renovētajā divistabu dzīvoklī bija 197,89 lati (281 EUR).
• Konkrētajā renovētajā ēkā kredīta atmaksa tiek segta no ietaupījumiem par saņemto 
siltumenerģiju. Kredītu atmaksas grafiks paredz renovācijas investīciju kredīta atmaksu 
desmit gados (2018.gadā), 
• Iekštelpu klimata komforta paaugstināšanās un īpašuma  tirgus vērtības 
paaugstināšanās ir papildus dzinuļi ēku renovācijas atbalsta pieaugumam. 



Iespējamie ēku renovācijas tehniskie risinājumi papildus siltināšanai



Pēc ECOFIS pētījuma
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Pēc ECOFIS pētījuma

Ekonomiskās  U-vērtības Eiropas valstu lielākajām pilsētām

U-values for better buildings

Ecofys GmbH

RĪGA



LSUA veiktā ēku renovācijas rezultātā sasniedzamo 
energoefektivitātes mērķu finansiālā izdevīguma analīze



Enerģijas bilances struktūras piemērs pirms un pēc 

renovācijas saskaņā ar pasīvās mājas kritērijiem

Caur logiem Solārie (ārējie) ieguvumi

Caur jumtu (bēniņiem) Iekšējie siltuma ieguvumi 

Caur ārsienām Apkures sistēma

Caur pirmā stāva grīdu

Ar ventilāciju/gaisa infiltrāciju



Pēc Pasīvo māju institūta (Vācija) atziņām Latvijas klimatiskajiem 
apstākļiem salīdzinoši tuvākajos apvidos ieteicamie pasīvo māju 

siltumtehniskais raksturojums ir sekojošs:

1.Pasīvās mājas nosacījums – uzlabota siltumizolācija;

2. Pasīvās mājas nosacījums – termisko tiltu reducēšana;

3. Pasīvās mājas nosacījums - logu stiklojums 3-slāņos ar U< 0,8



2. Pasīvās mājas nosacījums – termisko tiltu reducēšana; 

3. Pasīvās mājas nosacījums - logu (U<0,8)stiklojums - 3 slāņu



1.Pasīvās mājas nosacījums – uzlabota siltumizolācija



Gaiscaurlaidība, funkcionālās barjeras, 
mehāniskā ventilācija ar rekuperāciju…un 

gaiscaurlaidības tests
(4. un 5. Pasīvās mājas nosacījumi)



Pasīvās mājas apkurei – sistēmas ar zemu 

siltumnesēja temperatūru



Paldies par uzmanību

Papildus izmaksas pasīvās mājas nosacījumu īstenošanai



Pieaug “pasīvo” māju pieprasījums 

tur, kur optimizēti tehniskie 

risinājumi un būvniecības izmaksas 



Energoefektivitātes paaugstināšanai potenciāls joprojām milzīgs visos 

galvenajos tautsaimniecības sektoros (Avots:

www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/PresentationtoPress

.pdf )

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/PresentationtoPress.pdf


Galvenie šķēršļi energoefektivitātes 
paaugstināšanai ēkās

• zināšanu un informācijas trūkums par energoefektivitāti un 
enerģijas taupīšanu;

• efektīvas koordinācijas trūkums starp iesaistītām institūcijām 
energoefektivitātes jautājumu risināšanā,;

• ekonomisko stimulu trūkums enerģijas efektivitātes pasākumu 
plašai izmantošanai;

• apgrūtināta pieeja lētiem finanšu resursiem;
• normatīvo aktu trūkums, kas veicinātu straujāku energoefektivitātes 

pasākumu realizēšanu. Neizstrādāta ēku energosertifikācijas un 
monitoringa sistēma valstī. 

• enerģijas patērētāju organizēšanas problēmas efektīvākam 
energoresursu izlietojumam daudzdzīvokļu ēkās.



Sagaidāmie ieguvumi
• paaugstina enerģijas apgādes drošību;
• samazina SEG emisijas, tādējādi dodot ieguldījumu klimata pārmaiņu 

samazināšanas stratēģijā un Kioto mērķa izpildīšanā;
• dod ieguldījumu igtspējīgas attīstības stratēģijas nodrošināšanā;
• sekmē būvniecības nozares attīstību, un veicina  nodarbinātību;
• samazina maksu par enerģiju patērētājiem, tādējādi risinot arī enerģijas 

pietiekamības jautājumu (gadījumos, kad izmaksas par enerģiju ir 
disproporcijā ar ienākumiem);

• uzlabo dzīves kvalitāti un komfortu mājokļos.



Informācijas un zināšanu izplatīšanas

• Nepārtraukta energoefektivitātes kampaņa, kas rada sapratni un atbalstu 
visos sabiedrības līmeņos un turpmāk izmaiņas sabiedrības uzvedībā;

• Plaša sadarbība starp visām iesaistītām pusēm  (valsts, pašvaldību 
institūcijas, energoauditori,  enerģijas ražotāji, piegādātāji un patērētāji).

• Rūpīgi ir jāizvērtē katras mērķauditorijas loma un tai nepieciešamā 
informācija par energoefektivitāti.  

• Galvenie informācijas izplatīšanas veidi ir brošūru un reklāmu publicēšana, 
rakstu publicēšana vietējos, profesionālos vai tehniskajos izdevumos, 
izstāžu organizēšana un semināru rīkošana, informācijas izplatīšana TV, 
radio, video vai apmācības materiālos.



REA
atrašanās

vieta

Brīvības iela 49/53,Rīga,

LV-1010

Tālrunis +371 67012350,

fakss: +371 67181171



Elektroniskais izdevums REA vēstnesis



Rīgas enerģētikas aģentūras Informācijas lapas

Informācijas lapa Nr. 1 –

Kā iedzīvotājiem panākt 

mazāku maksu par siltumu

Informācijas lapa Nr. 2 -

Kā iedzīvotājiem 

sagatavoties mājas 

renovācijas uzsākšanai

Informācijas lapa Nr. 3 –

Strauji palielinās siltumenerģijas tarifi 

- ko darīt?

http://www.rea.riga.lv/files/Ka_iedzivotajiem_panakt_mazaku_maksu par_siltumu.pdf
http://www.rea.riga.lv/files/informacijas_lapa Nr_2.pdf
http://www.rea.riga.lv/files/informacijas_lapa_Nr_3.pdf


Iedzīvotāju konsultēšana REA stendā izstādēs un semināros



Rīgas enerģētikas aģentūras publikācijas masu mēdijos



Rīgas enerģētikas aģentūras darbs ar iedzīvotājiem

Mērķi darbā ar iedzīvotājiem:

• Izglītot dažāda vecuma un nodarbošanās auditoriju saprātīgā enerģijas lietošanā un mājokļu energoefektivitātes 

paaugstināšanā,

• Padarīt iedzīvotājiem pieejamus labas prakses piemērus par finansiāli pamatotu  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

kompleksu renovāciju,

• Veicināt privatizēto dzīvokļu īpašnieku spēju vienoties kopdarbībai ēkas dzīvokļu īpašnieku biedrībā kompleksai 

ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

Darbs ar iedzīvotājiem:

• Energoefektivitātes informācijas centrs – konsultācijai klātienē, telefoniski vai interneta vidē,

• REA informācijas lapas iedzīvotājiem un elektroniskais žurnāls “REA vēstnesis” (4 izdevumi gadā),

• Intervijas dažādos masu medijos (apmēram, reizi mēnesī) par aktualitātēm enerģijas jautājumos,

• Iedzīvotāju informēšana izstādēs un semināros,

• Dalība skolēnu izglītošanai veltītajos pasākumos.

Sasniegumi:

• Daudzo dzīvokļu īpašnieku biedrību izteiktā gatavība uzsākt daudzdzīvokļu ēku kompleksu energoefektivitātes 

paaugstināšanu,

• Mājas lapas http://www.rea.riga.lv apmeklētāju skaita pieaugums ,

http://www.rea.riga.lv/


Paldies par uzmanību

Juris.Golunovs@riga.lv
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