
1.pielikums 

PĀRSKATS PAR EKONOMISKI PAMATOTIEM ENERGOEFEKTIVITĀTI UZLABOJOŠIEM 
PASĀKUMIEM, KURU ĪSTENOŠANAS IZMAKSAS IR RENTABLAS 

PAREDZAMAJĀ (PLĀNOTAJĀ) KALPOŠANAS LAIKĀ 
 

1. Ēkas veids Daudzdzīvokļu māja 

2. Adrese "Stāķi 3", Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 

3. Ēkas daļa Novērtējums veikts visai ēkai 
4. Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums 50900020587001 

 

5. PRIEKŠLIKUMI PAR PASĀKUMIEM ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI 

Nr.1 
Pasākums un tā 

apraksts2 

Sasniedzamais 

rādītājs un 
mērvienība3 

Piegādātās enerģijas 
ietaupījums un papildeneģijas 
izmaiņas4 

CO2 emisiju 

samazinājums 

Pasākuma 
izmaksas5* 

Pasākuma 
atmaksāša
nās 
laiks** 

kWh gadā 

kWh/

m2 

gadā 

% kg CO2 gadā EUR Gadi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ēkas ārsienu 
siltināšana ar 150 mm 
biezu siltumizolācijas 
kārtu. Logu aiļu 
siltināšana ar 30mm-

50mm biezu (vai 

tehniski maksimāli 
iespējamo biezumu) 
siltumizolācijas slāni. 

Aprēķina 
siltumvadītspējas 
koeficients λ≤0,036 
W/mK. Sasniedzamā 
siltināto no iekšpuses 

dzīvokļa sienu siltuma 
caurlaidības 
koeficienta U vērtība 
U≤0,13 W/m2K, 

iebīdījumam zem 
logiem dzīvokļos 
U≤0,21 W/m2K, 

pārējām sienām 
U≤0,20 W/m2K.  

Sasniedzamais 

termisko tiltu siltuma 

caurlaidības 
koeficientu esošo 
PVC logu ailēm  
ψ=0,05 W/(mK). 

67167 96,88 37,7 17732 60500 14,4 

2 Ēkas jumta siltināšana 
ar 300 mm 

siltumizolācijas slāni. 

Siltumizolācijas 
aprēķina 
siltumvadītspējas 
koeficienta 

λ≤0,038 W/mK. 

Sasniedzamā jumta 
siltuma caurlaidības 
koeficienta U vērtība 
≤0,11 W/m2K. 

27446 39,59 15,4 7246 29900 17,5 

3 Pagraba pārseguma 
(tai skaitā zem kāpņu 
telpas) siltināšana ar 
100 mm 

siltumizolāciju. 
Pagraba sienu un 

cokola siltināšana ar 
150 mm 

siltumizolāciju. 

Pagraba pārseguma 
siltumizolācijas 
aprēķina 
siltumvadītspējas 
koeficients λ≤0,038 
W/(mK), bet cokolam 

λ≤0,035 W/(mK). 

Sasniedzamā siltuma 
caurlaidības 
koeficienta U vērtība 

9922 14,31 5,6 2619 20200 32,6 

                                                                 
1 Alternatīvus pasākumus apzīmēt ar tādu pašu numuru, kā pamatpriekšlikumam un pievienojot indeksu (a, b, c, ..) 
2 Detalizētu pasākuma aprakstu skatīt energosertifikāta 2.pielikuma “Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām”, 9.nodaļā. 
3 Būvelementa vai termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients, gaisa apmaiņas rādītājs u.c. savstarpēji saistītus pasākumus norādīt vienkopus. 
4 Ja pasākums saistīts ar papildu enerģijas pieaugumu, pieaugums norādāms pie attiecīgā pasākuma (iekavās ar mīnus zīmi).  
5 Iekļauj visas ar pasākuma īstenošanu saistītās izmaksas, t.sk. materiāli, darba spēks sagatavošanas un īstenošanas laikā, nodokļi, citi resursi 



5. PRIEKŠLIKUMI PAR PASĀKUMIEM ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI 

Nr.1 
Pasākums un tā 

apraksts2 

Sasniedzamais 

rādītājs un 
mērvienība3 

Piegādātās enerģijas 
ietaupījums un papildeneģijas 
izmaiņas4 

CO2 emisiju 

samazinājums 

Pasākuma 
izmaksas5* 

Pasākuma 
atmaksāša
nās 
laiks** 

kWh gadā 

kWh/

m2 

gadā 

% kg CO2 gadā EUR Gadi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pagraba logu 

nomaiņa. 
ne augstāk kā 
0,20 W/m2K. Jauno 

pagraba logu siltuma 

caurlaidības 
koeficients ≤1,1 
W/(m2K). 

4 Ēkas nenomainīto 
logu nomaiņa. 

Jauno logu siltuma 

caurlaidības 
koeficients 

≤1,1 W/(m2K). 

15091 21,77 8,5 3984 10700 11,4 

5 Ventilācijas sistēmas 
sakārtošana. 
Ventilācijas šahtu 
tīrīšana. Ventilācijas 
vārstu iebūve 
dzīvokļu logos, kur 
netiek nodrošinātā 
gaisa pieplūde. 

Paredzams, 

ka pasākuma 
īstenošanas laikā 
gaisa apmaiņas kārta 
dzīvojamajās telpās 
pieaugs no 0,40 h-1 

līdz 0,50 h-1. 

-5714 -8,25 -3,2 -1508 10800 - 

6 Ārdurvju un pagraba, 
kā arī vējtvera durvju 
nomaiņa, nodrošinot 
blīvu aizvēršanos. 
Jumta lūkas nomaiņa. 

Jauno durvju siltuma 

caurlaidības 
koeficients ir ne 

augstāks par 
1,5 W/(m2K).  

900 1,30 0,5 238 1300 23,1 

7 Centralizētās apkures 
sistēmas ieviešana. 

Siltumizolācijas 
materiāla 
siltumvadītspējas 
koeficients pie 50 oC 

≤ 0,039 W/mK. 
Pieņemts, ka 
pasākuma veikšanas 
rezultātā dzīvokļu 
vidējā apkures 
sezonas temperatūra 
samazinās par 1 °C,  

2028 2,93 1,1 536 37500 Virs 50 

* Izmaksas noteiktas aptuveni un tām ir tikai informatīvs raksturs. Precīzam izmaksu aprēķinam nepieciešams izstrādāt detalizētu tāmi, kuru 
apstiprinājis atbilstoši sertificēts speciālists. 
** Energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās laika aprēķinam pieņemts centralizētas siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas piegādes tarifs 

iedzīvotājiem 62,40 EUR/MWh ar PVN.  



6. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un ieteikumu salīdzinājums Uzlabojumu varianti 

1. variants 2. variants 

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

7. 

- 

Rādītāji Mērvienība 

Izmērītie 
rādītāji bez 
korekcijas 

Aprēķinātie 
rādītāji Sasniedzamie rādītāji  

(pēc priekšlikumu īstenošanas) 

6.1. Ēkas norobežojošo konstrukciju 
īpatnējais siltuma zudumu koeficients 
HT/Aapr W/(m2K) 

 2,244 0,635 - 

6.2. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu 
īpatnējais koeficients Hve/Aapr 

 0,361 0,434 - 

6.2.1. Siltumenerģijas atgūšana %  0 0 - 

6.3. Gaisa apmaiņas kārta 

h-1 

- 

Dzīvokļiem – 

0,40 h-1 

Kāpņu telpai – 

0,50 h-1 

Dzīvokļiem  – 

0,50 h-1 

Kāpņu telpai – 

0,50 h-1 

- 

6.4. Nepieciešamās enerģijas 
novērtējums: 

kWh/m2 gadā 

0,74 

(koplietošanas 
elektrības 
patēriņš) 

257,71 89,18 - 

t. sk.   6.4.1. apkurei 237,92 69,39 - 

6.4.1.1. apkures izmērītais rādītājs ar 
klimata korekciju 

   

6.4.2. karstā ūdens sistēmā 19,05 19,05 - 

6.4.3. ventilācijai  0,0 0,0 - 

6.4.4. apgaismojumam 0,0 0,0 - 

6.4.5. dzesēšanai 0,0 0,0 - 

6.4.6. papildu 0,74 0,74 - 

  Samazinājums, % 65,4 - 

6.5. Siltuma ieguvumi ēkā: kWh/m2 gadā 

(apkures 

periodam) 

 44,31 40,90 - 

6.5.1. iekšējie   33,88 32,17 - 

6.5.2. saules   13,16 11,43 - 

6.5.3. ieguvumu izmantošanas 
koeficients 

apkures 

periodam 

 0,942 0,938 
- 

6.6. No atjaunojamiem 

energoresursiem ēkā saražotā enerģija 
kWh/m2 gadā 

 237,92 0,0 - 

6.7. Primārās enerģijas novērtējums 
kWh/m2 gadā  395,61 119,89 - 

Samazinājums, % 69,7 - 

6.8. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas 

novērtējums 

kg CO2 gadā  1495 1495 - 

Samazinājums, % 0,0 - 

6.8. Pasākumu kopuma vienkāršais 
atmaksāšanās laiks 

Investīcijas, EUR(1) 170900 - 

Vienkāršais atmaksāšanās laiks, gadi(2) 23,44 - 
(1) Investīcijas aprēķinātas atbilstoši šī pārskata 5. nodaļai “PRIEKŠLIKUMI PAR PASĀKUMIEM ĒKAS 
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI” 
(2) Atmaksāšanās laiks aprēķināts pieņemot siltumenerģijas piegādes tarifu 62,40 EUR/MWh ar PVN. 

 

 

Cita informācija: Izmaksas noteiktas aptuveni un tām ir tikai informatīvs raksturs. Precīzam izmaksu aprēķinam nepieciešams 
izstrādāt detalizētu tāmi, kuru apstiprinājis atbilstoši sertificēts speciālists. 
 

 

7. ēkas energoefektivitātes uzlabošanas ieteikumu izdevējs 

Neatkarīgs eksperts Jānis Ikaunieks 

Reģistrācijas numurs EA3-0014 

 

 

     

 
Datums* 

 
Paraksts* 

 
 

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 


