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Piecos māju 
modeļos, kas tapuši 
galvenokārt no 
Latvijā ražotiem 
būvmateriāliem, 
četrus gadus veiks 
energoefektivitātes 
monitoringu

Latvijas Universitātes (LU) Bo
tāniskajā dārzā līdzās tropu 
mājai un siltumnīcām uz čet
riem gadiem būs par dažām 
būvēm vairāk. Sadarbībā ar 
būvniecības nozares partne
riem ir sākta Latvijā radītu 
būvkonstrukciju ilgtermiņa 
pārbaude mūsu klimatā, stāsta 
projekta vadītājs Andris Jako
vičs, LU Vides un tehnoloģisko 
procesu matemātiskās mode
lēšanas laboratorijas vadītājs. 
Parasti būvkonstrukcijas tiekot 
pārbaudītas stacionāros apstāk
ļos, reti tiek ņemts vērā solārais 
starojums un vēja iedarbība. 
«Mūsu uzstādījums ir piemeklēt 
esošus un pārbaudīt arī jaunus 
būvkonstruktīvos risinājumus, 
kas būtu piemēroti Latvijas kli
matam, t.i., laik apstākļiem, ku
rus raksturo liels mitrums rude
nī, neliels solārais starojums un 
izteiktas temperatūras svārstī
bas pavasaros, rudeņos,» uzsver 
A. Jakovičs. «Esam siltumfiziķi, 
pētām, mērām siltumu, mitru
mu – šos procesus, bet koman
dā ir arī būvinženieri un komer
santi,» stāsta projekta vadītājs. 
Partneru starpā ir komersanti, 
kurus interesē pārbaudīt viņu 
izstrādātos materiālus, piemē
ram, a/s Latvijas finieris, guļbūv
ju ražotājs Dores fabrika, logu 
ražotājs Mārupes logi. 

Liels izaicinājums
Ilgtermiņa monitoringā tiks 
meklēti arī risinājumi, lai nā
kotnē nodrošinātu gandrīz nul
les enerģijas ēku būvi – kā to 
prasa ES direktīva attiecībā 
uz rādītājiem, kas dalībvalstīm 
jāsasniedz līdz 2020. gadam. 

«Gandrīz nulles enerģijas ēkas 
nozīmē to, ka ēkā iekšpusē vai 
ēkas tuvumā no atjaunoja
miem resursiem tiek saražots 
gandrīz tikpat liels enerģijas 
daudzums, kādu tērē pati ēka. 
Tās tuvumā – tas nozīmētu, ka 
tiek izmantoti siltumsūkņi, so
lārās enerģijas veidi, potenciāli 
arī vējš, vietējā koksne utt. Ko 
saprast ar «gandrīz nulles»? To 
Eiropa ir atstājusi kā manevra 
iespēju vietējiem likumdevē
jiem. Jebkurā gadījumā Lat
vijas klimatā tas ir liels izaici
nājums,» secina A. Jakovičs. 
Pagaidām Latvijas normatīvos 
«gandrīz nulles» patēriņa māju 
parametri nav definēti.

Tēma viena
Projektu īstenojot, ir izveidoti 
pieci testēšanas stendi, kuru 
ārsienas ir veidotas no būtiski 
atšķirīgām konstrukcijām un 
būvmateriāliem, bet vienādu 
aprēķināto siltuma caurlaidību. 
Mājas ir no frēzbaļķiem ar sil

tinājuma slāni un baļķu imitā
cijas iekšējo apdari, finiera pa
neļiem ar siltumizolācijas ma
teriāla pildījumu un fibrolītu, 
Keraterm 44 termoblokiem ar 
siltinājuma slāni ārpusē, putu 
betona blokiem ar siltinājuma 
slāni ārpusē un eksperimen
tāli keramiskiem blokiem ar 
siltumizolācijas granulu pildī
jumu to dobumos. Stendiem 
ir vienādas konstrukcijas ven
tilējama pagrīde un bēniņi, kā 
arī vienādi logi un durvis. Pro
jektā tiek pārbaudītas vairākas 
jaunas izstrādnes, piemēram, 
Latvijas finiera izstrādātie finie
ra paneļi, kas stiprināmi kā le
go klucīši, SIA Lode izstrādātie 
keramiskie bloki ar siltumizo
lācijas granulu pildījumu to 
dobumos, kokskaidu vate u.c. 
Mājas ir ar atšķirīgiem kons
truktīvajiem risinājumiem, bet 
vienādas pēc izmēra, orien
tācijas pret debespusēm un 
noēnojumu. Iekšpusē, izman
tojot siltumsūkņus, tiks uz

turēti A kategorijas termiskā 
komforta apstākļi, t.i., plus 20 
grādi. Konstrukcijas tiks testē
tas četrus gadus. Pirmajā gadā 
pēc uzcelšanas, izejot cauri sil
tuma, mitruma, sala iedarbībai, 
notiek pārejas procesi – atve
ras kaut kādas spraugas, kaut 
kas deformējas, tāpēc, nosakot 
energopatēriņu, siltuma plūs
mas, temperatūru, mitrumu 
u.c. lielumus, tiks analizēti pār
ejas procesi, bet turpmāk – to 
termiskā inerce, mitrums, no
vecošanās u.c. faktoru ietekme 
uz energopatēriņu reālos kli
matiskos apstākļos. «Ēka ir kā 
dzīvs organisms,» teic A. Jako
vičs. Tam, kā «uzvedas» dažā
di risinājumi, varēs sekot līdzi 
«tiešraidē» projekta mājas lapā.  

Somijas parametri
Eksperimentālie stendi ir bū
vēti pēc Somijas būvnormatī
viem, kas ir mazliet augstāki 
par Latvijā noteiktajiem, taču 
tās nebūt neesot nulles patē

riņa mājas. «Centāmies ievē
rot kompromisu starp izmak
sām un energoietaupījumu, kas 
nosaka rezultējošo risinājumu 
efektivitāti,» norāda projekta 
vadītājs. A. Jakovičs cer, ka pro
jekts ļaus izstrādāt ieteikumus 
arī likumdevējiem – kā Latvijas 
normatīvos ietvert EP uzstādī
jumu «gandrīz nulles patēriņš». 
Piecās eksperimentālajās mā
jās cilvēki nedzīvos, viņu para
dumu ietekme uz energoefek
tivitāti šoreiz ir ārpus fiziķu un 
būvnieku interešu loka, taču 
reālā dzīvē tie ļoti būtiski ie
tekmē ēku energoefektivitāti, 
atzīst A. Jakovičs un atsaucas 
uz kādu pētījumu par siltinātas 
un nesiltinātas daudzdzīvokļu 
mājas energopatēriņu. Siltinā
tā mājā enerģijas patēriņš gan
drīz nesamazinājās, un, mēģi
not saprast, kāpēc tā, atklā
jies, ka cilvēku attieksme pret 
siltumu bijusi apmēram tāda: 
«radiatori karsti un logi vaļā». 

Signe Knipše

Pēta, kā tuvināties 
nulles patēriņam

Viedoklis

Praktiski 
lietojams
Ainārs Pauniņš, RE&RE 
valdes priekšsēdētājs

Šajā projektā aci pret aci 
satiekas zinātne un 
prakse ar taustāmu, 
praktisku rezultātu. Kā 

profesionāli un pieredzējuši 
būvnieki varam apgalvot – ir 
jāattīsta mūsu klimatiskajiem 
apstākļiem, temperatūras 
svārstībām un ģeogrāfiskajām 
īpatnībām piemēroti risinājumi, 
materiāli – kas šeit ražoti vai 
attīstīti. Pētījumā iegūtos 
objektīvos rezultātus varēs 
izmantot plašs loks – materiālu 
ražotāji, projektētāji, arī paši 
būvnieki un patērētāji. 
Analizējot, pētot un būvējot 
gudri un pārdomāti, ieguvēji būs 
sabiedrība, daba un vide.

Pētījuma realizācijai Latvijā poligona apstākļos pirmo reizi tiek veidoti pieci testēšanas stendi, kas tiks aprīkoti ar monitoringa, datu savākšanas, 
uzkrāšanas sistēmām, stāsta Andris Jakovičs, LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas vadītājs.

Informācijai
Projekts ES energoefektivitātes 
un optimāla telpu mikroklimata 
prasībām atbilstoša kompozīta 
ēkas ārsienas konstruktīvā 
risinājuma izstrāde no 
vietējām izejvielām, izmantojot 
multifizikālās modelēšanas 
metodi
Līdzfinansē no ERAF
Īstenotājs: LU Vides un 
tehnoloģisko procesu 
matemātiskās modelēšanas 
laboratorija 
Mērķis Būvkonstrukciju 
un apkures/dzesēšanas 
sistēmu energoefektivitātes 
un ilgtspējas izpēte Latvijas 
klimatiskajos apstākļos
Īstenošanas laiks: 2012.–2015.
Iesaistītie komersanti: Latvijas 
Finieris, Burtnieks R, Dores 
fabrika, Mārupes logi, Jāņrāmis, 
Jelgavas būvniecības sistēmas, 
Sakret, Re&Re, Rehau, Paroc, 
Indutek, PAIC, Lode
Aktuālā informācija par reālā 
laika monitoringu: eem.lv
AVOTS: LU 

Labs darba 
piedāvājums un 
iespēja sevi pierādīt 
profesionāli ir 
nopietns iemesls, 
lai pārceltos uz otru 
pasaules malu

«Neskatoties uz Latvijas necilo 
vietu pasaules ekonomikā un 
mazo iedzīvotāju skaitu, ne
esam atpalikuši. Īpaši sakaru 
jomā mums ir labi speciālis
ti,» ir pārliecināts Ervīns Kam
pāns, kurš kopš šī gada marta 
strādā Huawei Šanhajas mobi
lo tehnoloģiju R&D institūtā. 

Bija grūti atteikties
Vaicāts, kā nonāca Ķīnā, E. 
Kampāns teic, ka tas noticis 
diezgan prozaiski. Viņu no
skatīja t.s. galvu mednieki viņa 
tagadējā darba devēja Huawei 
uzdevumā. Tam sekoja Huawei 
darba piedāvājums, no kura 
viņam bija grūti atteikties. Ta
gad E. Kampāns strādā Huawei 
Šanhajas mobilo tehnoloģiju 
R&D institūtā, viņa atbildībā ir 
mobilo sakaru tīklu biznesa un 
tehnisko konsultāciju prakses 
pārraudzība no Huawei R&D 
virziena puses. Primārais ie
mesls izlemt par labu šim pie
dāvājumam ir profesionālais 
– E. Kampāns ir mobilo saka
ru un tehnoloģiju entuziasts 
un šajā nozarē ir strādājis visu 
savu profesionālo mūžu. Vien
padsmit gadus viņš strādājis 
dažādos amatos LMT un trīs 

Latvijas sakarnieks Šanhajā
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