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Kas ir kas? 
• Pasīvās ēkas (Passivhaus, Dr. Feist, jau 25 gadus)

• Gandrīz nulles enerģijas ēkas (nearly Zero Energy Buildings –

EP Direktīva 2010/31/ES) 

• Nulles enerģijas ēkas (Zero Energy buildings)

• Aktīvās ēkas

• Pozitīvas enerģijas ēkas

• Solārās (saules) ēkas

• Zaļās jeb Ilgtspējīgās ēkas (LEEDS, BREEAM)

• Ekoloģiskās ēkas

• Elpojošās ēkas un būvkonstrukcijas

• …



Kas ir kas? 
Nulles enerģijas ēkas (arī neto nulles enerģijas ēkas)

- Kopējais enerģijas daudzums, ko ēka patērē gada laikā atbilst atjaunojamas enerģijas 
daudzumam, kas tiek saražots tajā vai tas tuvuma (dažas definīcijas pieļauj arī citur 
saražoto atjaunojamo enerģiju)

- Atsevišķos periodos var izmantot neatjaunojamos resursus, bet kompensē to ar 
attiecīga daudzuma atjaunojamās enerģijas nodošanu «uz ārpusi» 

- Integrēta atjaunojamās enerģijas ražošana

- Elektrotransporta uzlādes iespējas un izmantošana

- Nav nosacījumu ēkas čaulas energoefektivitātei

- Augstākas izmaksas



Kas ir kas? 
Aktīvās ēkas

- Nav skaidras definīcijas un robežvērtību

- Iniciatori nav vienoti (tiesājas)

- Akcents uz aktīvām komponentēm, tehniku (nepieciešamas apkopes un defektu 
novēršana)

- Daļa izmantotās enerģijas jāsaražo ēkā vai tās tuvumā

Plus enerģijas (R. Disch) jeb pozitīvās enerģijas ēkas

- Ēka gada laikā saražo vairāk enerģijas nekā patērē

- Akcents uz tehniku, it sevišķi solārajiem elementiem (PV)

- Nav prasību ēkas kvalitātei – arī sliktas kvalitātes būvi ar PV var padarīt par Plus enerģijas 
ēku

- Ja plānojums nav pārdomāts un nav enerģijas uzkrāšanas risinājumu, tad var būt 
nelietdergi un radīt problēmas tīkla stabilitātei



Kas ir kas? 

Saules mājas

- Maksimāli cenšas izmantot saules enerģiju visos iespējamos veidos (orientacija, PV, 
saules kolektori, lieli ūdens rezervuāri, …)

- Realizējama praktiski tikai nelielām ēkām piemērotos apstākļos ārpus pilsētvides

- Samazina primārās enerģijas patēriņu (parasti kombinē ar granulu katlu)



Kas ir kas? 
Zaļās ēkas (arī ilgtspējīgās ēkas)

- Videi « draudzīgas»

- Enerģijas, ūdens u.c. resursu efektīva izmantošana 
pilnajā ēkas dzīves ciklā

- Nodrošina veselīgu dzīves/darba vidi un paaugstina 
darba produktivitāti 

- Minimizē atkritumus, samazina izmešus un vides 
degradāciju

- Energoefektivitāte te tikai viens no aspektiem

- Sertificē atbilstoši LEEDS (ASV), BREEAM
(Lielbritānija) u.c. kompleksu kritēriju sistēmām

- Nav valstisku regulējumu



EU pamatnostādnes 2020 un 2030
Passivhaustagung, Munich, March 9-10

2020

2030

EC Unit H2020 Energy - J. Schoenfeld



Nākotne – elektrība un siltumsūkņi

Biomasas un koksnes produktu (šķelda, granulas,…) izmantošanas 
izaugsmes perspektīva ierobežota



Pasīvo ēku pamatprincipi (attīsta jau 25 gadus)

- Būvkonstrukciju siltuma izolācija
- Pasīvām ēkām piemēroti (sertificēti) logi/durvis
- Ventilācijas siltuma atgūšana
- Ēkas ārējās čaulas gaisa necaurlaidība
- Nav siltuma tiltu

- Pasīvo ēku «standarts» ir privāta uzņēmuma definēts 
nosacījumu kopums, kas tieši nav saistīts ar Eiropas, 
ISO vai kādas valsts standartiem vai citiem 
normatīvajiem dokumentiem

- Produktu, personāla un būvju sertifikācija atbilstoši 
šim «standartam» ir bizness tiem, kas sertificē, un 
marketinga līdzeklis tiem, kuri sertificējas vai sertificē 
savus izstrādājumus.



Pasīvo ēku pamatkritēriji (Dr. W. Feist)

• Gada apkures siltuma patēriņš < 15 kWh/m2 

• Konstrukcijas praktiski bez siltuma tiltiem

• Necaurspīdīgu ārējo norobežojošo konstrukciju U < 0,15 W/m2K (0,12)

• Logu un stiklojumu U < 0,8 W/m2K 

• Ļoti labs ārējās čaulas blīvējums – n50 < 0,6 h-1

• Logu orientācija, lai maksimizētu solāros ieguvumus ziemā

• Efektīvs stikloto virsmu noēnojums vasarā

• Ventilācijas sistēma ar augstas efektivitātes siltuma atguvi  > 80%



Saimnieciskais optimums un atbilstība PH nosacījumiem

Piemērs – jaunbūves 
ārsiena ar minerālvates 
sistēmu mērenā klimatā 
Vācija

Konstrukcija Materiāls Opt./PH
biezums

Jumts Minerālvate 36 / 30 cm

Ārsiena Minerālvate 18 / 17,5 cm

Pagraba 
pārsegums

XPS 17 / 13 cm

PH – atbilstoši Passivhaus nosacījumiem



Passivhaus sertificētas komponentes

Paliekošā 
veidņa 
sistēmas

Logi un durvis bez 
siltuma tiltiem

Lokālās ventilācijas 
sistēmas ar siltuma 
atgūšanu

Pakete ar vakuumstiklojumu Ug=0,35 W/m2K



Pasīvo ēku projektēšanas programma - PHPP

• Uz Excel tabulu bāzes
• Ir daudz dažādu papildus rīku un iespēju 

specifiskiem aprēķiniem 
• Aprēķini un pieņēmumi nedaudz atšķiras no 

Latvijā «Ēku energoefektivitātes aprēķinu 
metodē» noteiktajiem

• Vispusīgi pārbaudīts
• Var iegādāties licences
• Ir kursi apmācībai un var sertificēties
• Nav latviešu valodā
• Nav sasaistes ar Latvijas normatīvo 

regulējumu un tā nosacījumiem



Pasīvo ēku piemēri

Lielveikals, 
saldētājiekārtu
izdalīto siltumu 
izmanto telpu 
apsildei

Sociālā māja, maksājumi < 5 EUR/m2 

mēnesī, balkoni – ekstra

Biroju ēka – koks un citi dabīgie 
materiāli



Insbrukas tehniskās augstskolas rekonstrukcija
Nokaltas lodžijas, novērsti siltuma tilti, 
automātiskas ārējās žalūzijas un logu atvēršana

No maziem «kabūzīšiem» izveidoti maksimāli 
caurspīdīgi lielie biroji, tikai profesoriem 
«necaurspīdīgi» 

1970

2018



Autonomā māja – vai tikai «traka» kaprīze? 

Īpašnieks 
sastrīdējās ar 
elektrības 
kompāniju un tādēļ 
elektrību vispār 
nepieslēdza!

Vieglā koka rāmja konstrukcija ar 
termisko masu betona lējumā

Augstas efektivitātes elektroaprīkojums

Slodzes menedžmentss

Solarie paneļi 
(PV),  tiešās 
iztvaikošanas un 
kondensācijas 
siltumsūknis



Elpojošas būvkonstrukcijas (un ēkas)? 
Cilvēks elpo:

- Ieelpo un izelpo gaisu

- Patērē O2 un izdala CO2

- Ar izelpu izvada ūdens tvaikus

Ko saprotam ar «elpojošām»  būkonstrukcijām?

- Gaisa caurlaidību – gaisa plūsmu caur 
būvkonstrukciju spiedienu starpības dēļ?

- Gaisa kvalitātes uzlabošanu/pasliktināšanu?

- Spēju «laist cauri» ūdens tvaikus?

- Spēju uzkrāt un atdot mitrumu? 



Elpojošas būvkonstrukcijas (un ēkas)? 
- Nekontrolējamai gaisa caurlaidībai – NĒ!

- Līdzīgi kā cilvēka izelpa, arī būvkonstrukciju 
izdalījumi parasti gaisa kvalitāti neuzlabo…

- Spēja laist cauri ūdens tvaikus var būt gan 
laba, gan slikta atkarībā no konkrētās 
konstrukcijas un vietas tajā – nav absolūtās 
patiesības!

- Spēja uzkrāt un atdot mitrumu atkarībā no 
apstākļiem ir pozitīvi vērtējama, ja šis 
process ilgtermiņā nebojā konstrukciju un 
neveidojas apstākļi mikroorganismu 
augšanai



Ēkas izmēru un formas ietekme uz pārvades siltuma zudumiem

A

C

B

VC = VD

(V/Snorob)B  (V/Snorob)D

A, B un C – maksimāli 
vienkārša ģeometrija -
kubveida ēkas



Ēkas izmēru un formas ietekme uz pārvades siltuma zudumiem

l, 
m

b,
m

h,
m

Stāvu
sk.

Sapkures, 
m2

V,
m3

Snorob, 
m2

V/Snorob, 
m

Uvid, 
W/m2K

q=Sn*Uv, 
W/K

q/Sapkures,
W/m2K %

3 3 3 1 9 27 54 0,50 0,2 10,8 1,20 300

6 6 6 2 72 216 216 1,00 0,2 43,2 0,60 150

9 9 9 3 243 729 486 1,50 0,2 97,2 0,40 100

40,5 6 3 1 243 729 765 0,95 0,2 153 0,63 157

Augtu energoefektivitāti vieglāk sasniegt:
- ēkām ar lielāku tilpuma (apkures platības) attiecību pret norobežojošo konstrukciju 

laukumu - V/Snorob

- lielākām ēkām ar vienkāršu «ģeometriju» (bez pils tornīšiem  ) un samērojamām 
proporcijām

- samazinot potenciālo siltuma tiltu garumus un iespējas būvniekiem «kļūdīties» 

A
B
C
D



Prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām Latvijā (MK not. Nr. 383)

17. Ēka klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas ēka, ja tā atbilst visām šādām prasībām:

17.1. ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei atbilst A klasei, vienlaikus nodrošinot telpu 
mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības, higiēnas un darba 
aizsardzības jomā;

17.2. kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai 
ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam sastāda ne vairāk kā 95 kWh uz kvadrātmetru 
gadā;

17.3. ēkā izmanto augstas efektivitātes sistēmas, kuras:

17.3.1. nodrošina ne mazāk kā 75 % ventilācijas siltuma zudumu atgūšanu apkures periodā;

17.3.2. vismaz daļēji nodrošina atjaunojamās enerģijas izmantošanu;

17.4. ēkā nav uzstādītas zemas lietderības fosilo kurināmo apkures iekārtas.



A un B klases (MK noteikumi Nr. 383)
14. Salīdzinošajā vērtēšanas skalā izmanto šādas ēku energoefektivitātes klases:

14.1. dzīvojamām ēkām:

14.1.1. A klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 40 kWh/m2 gadā;

14.1.2. B klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 40 kWh/m2 gadā, bet nepārsniedz 60 

kWh/m2 gadā;
…

14.2. nedzīvojamām ēkām:

14.2.1. A klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 45 kWh/m2 gadā;

14.2.2. B klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 45 kWh/m2 gadā, bet nepārsniedz 65 

kWh/m2 gadā;
…

MK noteikumos iekļautās normas balstītas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010.gada 19.maija Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti.



Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis 
jaunbūvēm (MK noteikumi par ēku energosertifikāciju Nr. 383)
Ēkas būvniecības 
ieceres 
apstiprināšanas 
periods

Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis apkurei jaunbūvēm

dzīvojamām ēkām nedzīvojamām ēkām

daudzdzīvokļu
ēkas

viendzīvokļa vai
divdzīvokļu ēkas

ēkas valsts īpašumā un institūciju
valdījumā un kurās atrodas valsts institūcijas

pārējās
nedzīvojamās ēkas

Līdz 31.12.2016 ≤ 70 kWh/m2 gadā ≤ 80 kWh/m2
gadā

≤ 100 kWh/m2
gadā

≤ 100 kWh/m2
gadā

No 1.01.2017 līdz 
31.12.2017

≤ 60 kWh/m2
gadā

≤ 70 kWh/m2
gadā

≤ 90 kWh/m2
gadā

≤ 90 kWh/m2
gadā

No 1.01.2018 līdz 
31.12.2018

≤ 60 kWh/m2
gadā

≤ 70 kWh/m2
gadā

≤ 65 kWh/m2
gadā

≤ 90 kWh/m2
gadā

No 1.01.2019 līdz 
31.12.2020

≤ 50 kWh/m2
gadā

≤ 60 kWh/m2
gadā

gandrīz nulles
enerģijas ēka

≤ 65 kWh/m2
gadā

No 1.01.2021 un 
turpmāk

gandrīz nulles
enerģijas ēka

gandrīz nulles
enerģijas ēka

gandrīz nulles
enerģijas ēka

gandrīz nulles
enerģijas ēka



Realitāte
Passivhaus «standarts»:

- Saprātīgi un saprotami 
pamatprincipi energopatēriņa
samazināšanai

- Ilgā laika periodā detalizēti 
izstrādāta pieeja (arī PHPP)

- Pilnīgi brīvprātīgs, nav valstiski 
regulēts

- Veiksmīgs biznesa «rīks» visiem 
iesaistītajiem

- Neakcentē atjaunojamo resursu un 
«tehnikas» izmantošanu

Gandrīz nulles enerģijas ēku nosacījumi:

- Izcelsme – EP 2010.g. Direktīva 
2010/31/ES par ēku energoefektivitāti

- Vienota metodoloģija ES

- Orientēti uz fosilo resursu izmantošanas 
samazinājumu un atjaunojamo resursu 
izmantošanu

- Konkrētie ierobežojumi 
energopatēriņam dažādās valstīs  
atšķiras

- Ar valstisko regulējumu ir padarīti 
obligāti

Gan Passivhaus gan gNEĒ patērē enerģiju!



Paldies par uzmanību!

ERAF projekts «Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām 

izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos» 

Nr. (1.1.1.1/16/A/192)

LU VTPMML no 2019


