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Energoefektivitātes prasības ES un Latvijā

EP 2010.g. 19. maija Direktīva 2010/31/ES nosaka energoefektivitātes prasības 

ēkām, kas jāievieš visām dalībvalstīm:

..pēc 2018.g. 31. decembra visām publiskām ēkām jābūt gandrīz nulles enerģijas 

ēkām;

..pēc 2020.g. 31. decembra visām jaunām ēkām jābūt gandrīz nulles enerģijas 

ēkām.
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Latvijas Ēku energoefektivitātes likums 

(izmainīts 6.12.2012) nosaka :

- ēku energosertifikāciju; 

- energoefektivitātes klases no A līdz F;

- precizētu ēku energoefektivitātes aprēķina 

metodi.

Latvijā svarīgi:

- ievērot klimata īpatnības (lielas temperatūras 

svārstības un relatīvais mitrums, u.c.)

- maksimāli izmantot vietējās izejvielas un 

ilgtermiņā pārbaudītus materiālus.



Būvkonstruktīvo risinājumu testēšanas stendi
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Vieta: Latvija, Rīga, LU BD

Normatīvais apkures periods: 203 

dienas

Vidējā āra temperatūra apkures periodā: 

0°C

Piecu aukstāko dienu vidējā 

temperatūra: -20.7°C

Vidējais dienas relatīvais mitrums: 79%

Vienāds iekšējais tilpums, būvkonstrukciju 

siltuma caurlaidība U un orientācija telpā

Ventilējamas 

fasādes

Latvijā pirmo reizi!



Ārsienu konstrukcijas no atšķirīgiem materiāliem
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CER – dobi keramikas bloki (440 mm) ar akmens vates siltinājumu ārpusē

AER – gāzbetona bloki (375 mm) ar akmens vates siltinājumu ārpusē

PLY  – saplākšņa paneļi ar akm. vates pildījumu (200 mm), fibrolītu (70 mm)

EXP – keramiskie bloki (500 mm) ar dobumos iepildītām polistirola granulām

LOG – frēzbaļķi (200 mm) ar akmens vates vates siltinājumu iekšpusē

U 0,16 W/m2K

Grīdu un griestu pārsegumu konstrukcijas visiem stendiem ir vienādas



Apkure, dzesēšana un ventilācija
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Sākotnēji 2013.g. uzstādītas 

kombinētas iekārtas - "gaiss –

gaiss" siltumsūkņi:

- Dzesēšanas jauda 2.8 kW; 

- Apkures jauda 3.6 kW; 

- Gaisa padeves intensitāte 24 

…32 m3/h; 

- Gaisa mitrināšana un attīrīšana; 

- Āra temperatūru diapazons 

dzesēšanai -10÷43°C, 

Āra temperatūru diapazons 

apsildei -20÷18°C; 

-Trokšņu līmenis nominālajā 

dzesēšanas/apsildes režīmā 

33/35 dB(A)

- Maksimālā sasniedzamā 

efektivitāte pie 100% noslodzes 

un standarta āra temperatūrām - 5 

Gaisa siltumsūkņi

Ururu-Sarara

2014.g. februārī tiks uzsākti salīdzinošie 

mērījumi izmantojot: 

- "gaiss - ūdens" siltumsūkņus;

- dažāda veida elektrisko apkuri. 

No 2014.g. vidus plānots izmēģināt: 

- solāros paneļus;

- mazjaudas vēja ģeneratorus.



Mērījumi, datu uzkrāšana un pārraide
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Vides parametru mērījumi:

• Temperatūra un mitrums:

• dažādos augstumos un vietās telpā,

• starp konstrukciju slāņiem,

• logu un durvju iebūves zonās,

• ārā un bēniņos,

• Solarā radiācija iekšā un ārā,

• Vēja ātrums un virziens ārā,

• Gaisa plūsmu intensitātes dažādās telpas vietās,

• Spiediens un spiedienu starpības,

• Siltuma plūsmas caur būvkonstrukcijām.

Energopatēriņa un momentāno jaudu mērījumi

AIR.LOFT

CEILING

FLOOR

WALL.CONSTR

WALL.WOOL

AIR.UNDER

AIR.ROOM-1

AIR.ROOM-2

AIR.ROOM-3

AIR.ROOM-4

AIR.ROOM-5

AIR.ROOM-6

Datu apstrāde:

• logeris datu uzkrāšanai katrā stendā,

• datu Wi-Fi nosūtīšana vienreiz diennaktī 

uz serveri,

• datu glabāšana, pēcapstrāde un analīze 

laboratorijas tīklā.

Temperatūras un mitruma 

sensoru izvietojums 



Būvju kvalitātes kontrole 

Defektu termogrāfiskā diagnostika

Būvkonstrukciju 

faktiskās siltuma 

caurlaidības U 

noteikšana 

dažādos 

periodos pēc to 

izbūves 

Standartizēta blīvējuma noteikšana

Faktiskās 

gaisa 

apmaiņas 

noteikšana ar 

iezīmētās 

gāzes metodi

(Latvijā pirmo 

reizi)



Testēšanas stendu izveides gaita
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Stendi uzbūvēti laikā no 2012.g. septembra līdz 2013.g. februārim, pilnībā aprīkoti ar 

mērsistēmām līdz 2013.g. aprīlim, pārbaudes un mērījumi uzsākti 2013.g. janvārī  

Papildus mērsensoru un sistēmu uzstādīšana uzsākta 2013.g. novembrī 



Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) 

2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros. 

Projekta nr. 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041 

Gāzbetona bloki ar elastīgās akmens vates slāni ārpusē

Aerated concrete blocks with flexible stone wool layer outside

Ārsienas slāņi / Wall layers d, mm
,

W/(m·K)

Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster 15 0,7

Gāzbetona sienu bloki / Aerated concrete blocks 375 0,092

Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster 15 0,7

Akmens vate + koka karkass/ Stone wool + Timber

frame
50 0,039

Vēja aizsardzības plāksne / Wind protection slabs 30 0,034

Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap 30

Saplāksnis/ Plywood 6,5

Koka latu apšuvums / Vertical wood siding 40

AER

U= 0,160 

W/(m2K)

Uw= 0,82 

W/(m2K)

UW= 0,72 W/(m2K)

g=0,5

U= 0,153 W/(m2K)

Svars / Weight – 165 (kg/m2)

U= 0,173 

W/(m2K)



Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) 

2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros. 

Projekta nr. 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041 

Moduļveida saplākšņa paneļi ar elastīgās akmens vates pildījumu

Modular plywood panels with flexible stone wool insulation fillingPLY

Ārsienas slāņi / Wall layers d, mm

,

W/(m·K

)

Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster 15 0,7

Fibrolīta plāksne/ Fibrolite 75 0,071

Saplāksnis/ Plywood 20 0,17

Elastīgā akmens vate + koka karkass/ Stone wool +

Timber frame
100+100 0,041

Saplāksnis/ Plywood 20 0,17

Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap 30

Saplāksnis/ Plywood 6,5

Koka latu apšuvums / Vertical wood siding 40

U= 0,154 W/(m2K)

Svars / Weight – 79 (kg/m2)

U= 0,160 

W/(m2K)

Uw= 0,82 

W/(m2K)

UW= 0,72 W/(m2K)

g=0,5

U= 0,173 

W/(m2K)



Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) 

2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros. 

Projekta nr. 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041 

Dobi keramiskie bloki ar speciālu siltumizolācijas granulu pildījumu

Perforated ceramic blocks filled with insulating granulesEXP

U= 0,160 

W/(m2K)

Uw= 0,82 

W/(m2K)

UW= 0,72 W/(m2K)

g=0,5

U= 0,173 

W/(m2K)

U= 0,159 W/(m2K)

Svars / Weight – 426 

(kg/m2)

Ārsienas slāņi / Wall layers d, mm
,

W/(m·K)

Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster 15 0,7

Keramiski sienu bloki ar siltuma izolācijas granulām 

dobumos / Perforated ceramic blocks filled with 

insulating granules

510 0,085

Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster 15 0,7

Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap 30

Saplāksnis/ Plywood 6,5

Koka latu apšuvums / Vertical wood siding 40



Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) 

2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros. 

Projekta nr. 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041 

Frēzbaļķi ar elastīgās akmens vates siltumizolācijas starpslāni

Laminated beams with flexible stone wool insulation layer insideLOG

U= 0,160 

W/(m2K)

Uw= 0,82 

W/(m2K)

UW= 0,72 W/(m2K)

g=0,5

U= 0,173 

W/(m2K)

U= 0,150 W/(m2K)

Svars / Weight - 152 (kg/m2)

Ārsienas slāņi / Wall layers d, mm

,

W/(m·K

)

Frēzbaļķu imitācijas koku apdare / Wood Paneling 40 0,13

Tvaika izolācija / Vapor barrier

Elastīgā akmens vate + koka karkass/ Stone wool +

Timber frame
100+100 0,044

Frēzbaļķi / Laminated beams 200 0,13

Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap 30

Saplāksnis/ Plywood 6,5

Koka  latu apšuvums / Vertical wood siding 40



Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) 

2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros. 

Projekta nr. 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041 

Dobi keramiskie bloki ar elastīgās akmens vates siltumizolāciju

Perforated ceramic blocks with flexible stone wool insulation outsideCER

U= 0,160 

W/(m2K)

Uw= 0,82 

W/(m2K)

UW= 0,72 W/(m2K)

g=0,5

U= 0,173 

W/(m2K)

U= 0,151 W/(m2K)

Svars / Weight – 363 

(kg/m2)

Ārsienas slāņi / Wall layers d, mm
,

W/(m·K)

Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster 15 0,7

Keramiski sienu bloki/ Ceramic blocks 440 0,175

Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster 15 0,7

Elastīgās amens vates plāksne + koka karkass/ Stone wool +

Timber frame
125 0,043

Vēja aizsardzības plāksne / Wind protection board 30 0,034

Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap 30

Saplāksnis/ Plywood 6,5

Koka latu apšuvums / Vertical wood siding 40



Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) 

2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros. 

Projekta nr. 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041 

Būvkonstrukciju energoefektivitāte un ilgtspēja Latvijas klimatā

Mērķis

Pārbaudīt atšķirīgu konstrukciju, kas galvenokārt veidotas no vietējām izejvielām, 

energoefektivitāti un ilgtspēju reālos apstākļos, nodrošinot termisko komfortu.

Motivācija

Eiropas Padomes Direktīva par ēku energoefektivitāti (2010/31/ES) nosaka pāreju 

uz „gandrīz nulles enerģijas” ēku būvniecību līdz 2020.g. un plašu atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu. To ieviešot, jāmeklē energoefektīvi risinājumi Latvijas 

klimatam, jāanalizē to pilnā dzīves cikla izmaksas un atbilstoši jāpilnveido Latvijas 

normatīvie dokumenti.

Testējamās konstrukcijas

Stendu ārsienu konstrukcijas ir būtiski atšķirīgas, bet to aprēķinātās siltuma 

caurlaidības ir vienādas – U≈ 0,15…0,16 W/m2K: 

• frēzbaļķi ar elastīgās akmens vates siltinājumu un baļķu imitācijas iekšējo apdari 

(LOG);

• finiera paneļi ar akmens vates siltumizolācijas pildījumu un fibrolītu (PLY);

• keramiskie termobloki ar elastīgās akmens vates siltinājuma slāni ārpusē (CER);

• gāzbetona bloki ar elastīgās akmens vates siltinājuma slāni ārpusē (AER);

• eksperimentāli keramiskie bloki ar  siltumizolācijas granulu pildījumu (EXP).

Visiem stendiem ir vienādi izmēri un orientācija telpā, vienādas konstrukcijas 

ventilējama pagrīde un bēniņi (U=0,16 W/m2K), vienādi logi (UW =0,72 W/m2K) un 

durvis (UW=0,82 W/m2K) ar trīs stiklu paketēm, kā arī vienādi apkures, dzesēšanas 

un ventilācijas režīmi, ko nodrošina gaisa siltumsūkņi. Grīdā izmantota elastīgā 

akmens vate, pārsegumā – kokskaidu vate. 

Mērāmie raksturlielumi

Stendi ir aprīkoti ar automātiskā monitoringa sistēmām ilgtermiņa mērījumu 

veikšanai, datu pārsūtīšanai un uzkrāšanai, nodrošinot šādu raksturlielumu 

noteikšanu: 

• jaudas un energopatēriņš apsildei, dzesēšanai un ventilācijai,

• gaisa temperatūras un mitrumi dažādās telpas zonās gaisā un būvkonstrukcijās,

• gaisa plūsmu ātrumi un gaisa apmaiņas intensitāte dažādos režīmos,

• siltuma plūsmas blīvumi caur būvkonstrukcijām,

• solārā starojuma enerģijas plūsmas blīvumi caur logu un telpā,

• spiedienu starpības,

• meteoroloģisko apstākļu pamatdati.

Atšķirību iemesli

Energopatēriņa, termiskā komforta un citu raksturlielumu novirzes no 

prognozētājām (aprēķina) vērtībām stendos no dažādiem materiāliem var veidties

atšķiroties vai mainoties: 

• sākotnējam mitrumam un pārejas procesiem pēc stendu izbūves;

• būvkonstrukciju mitrumam;

• būvkonstrukciju  laukuma masai un termiskajai inercei;

• termiskajiem tiltiem salaidumu vietās;

• konstrukciju novecošanās procesam pēc vairāku gadu ekspluatācijas;

• hermetizācijai un nekontrolējamajai gaisa apmaiņas intensitātei.

Galvenie sagaidāmie rezultāti

Salīdzinot monitoringā un ar matemātiskajiem modeļiem iegūtos datus tiek 

analizēti: 

• dienas, nedēļas, mēneša, sezonas un gada enerģijas patēriņi apsildei, 

dzesēšanai un ventilācijai un to dinamika,

• ar būvkonstrukciju termisko inerci saistīto pārejas procesu loma diennakts ciklā,

• sezonālā mitruma dinamika būvkonstrukcijās un tās ietekme uz temperatūras 

sadalījumiem, būvkonstrukciju siltuma caurlaidību un siltuma tiltiem,

• pārejas procesi būvkonstrukcijās gada laikā pēc to izbūves un to novecošanās 

turpmākajos gados, kā arī sezonālās stāvokļa izmaiņas,

• novirzes no termiskā komforta apstākļiem telpā, ko nosaka temperatūra, 

mitrums, gaisa plūsmas ātrumi, solārā starojuma intensitāte un tā asimetrija,

• noviržu no termiskā komforta apstākļiem minimizācijas iespējas,

• izvēlēto konstruktīvo risinājumu atšķirības, priekšrocības un īpatnības dažādos 

gadalaikos,

• siltumsūkņu faktiskā darbības efektivitāte un ilgtspēja Latvijas klimatā.

Rezultātu izmantošana

Tiks izstrādātas rekomendācijas EP Ēku energoefektivitātes direktīvas 

(2010/31/ES) praktiskai ieviešanai un "gandrīz nulles enerģijas" ēku būvniecībai 

Latvijā, kā arī priekšlikumi atbilstošo Latvijas normatīvo dokumentu pilnveidošanai.

Rezultātu praktisko nozīmību nosaka to izmantošanas iespējas energoefektīvu

ēku no kvalitatīvām vietējām izejvielām plašākai būvniecībai Latvijā, nodrošinot A 

kategorijas termisko komfortu un pēc iespējas mazākas to pilnā dzīves cikla 

izmaksas (www.eem.lv).



Paldies par uzmanību !

Pētījumu rezultāti detalizēti tiks raksturoti turpmākajās 

prezentācijās.

Vairāk informācijas un norādes uz publikācijām www.eem.lv

Projekts tiek īstenots ar Eiropas sociālā fonda (ESF)  atbalstu,

projekta Nr. 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041



Keramikas bloki Mekongas deltā


