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1.daļa. Pamatinformācija par ēku un apsaimniekotā ju  
1.1. Pamatinformācija par ēku 

 
Ēkas identifikācija adrese Ugāles vidusskola, Ugāles pagasts, 

Ventspils novads 

[V1.1] 
ēkas klasificējums Izglītības iestāžu ēkas 

ēkas kadastra numurs 98700120120 

ēkas kopējā platība (m2) 5066,10 
(aprēķina platība 5057,9) 
t.sk. 2505,30  (skola) 
t.sk. 228,10 (ēdamzāles korpuss) 
t.sk. 981,70 (internāta korpuss) 
t.sk. 357,70 (sporta korpuss) 
t.sk. 985,10 (sporta manēža) 

ēkas daļas kopējā platība (m2) - 

Energoauditors vārds, uzvārds Jānis Jenerts 

organizācija Sia „Ekopilsēta” 

organizācijas reģistrācijas 
numurs 

43603037778 

tālrunis 26579221 
paraksts  

sertifikāta izdevējs SIA PSI GRUPA 

sertifikāta numurs EA1-0017 

Datumi pārskata sagatavošanas 
datums 

21.03.2012 

ēkas apsekošanas datums 15.12.2011 

 
 
1.2. Pamatinformācija par apsaimniekotāju 
 

1. Nosaukums Ventspils novada dome 

2. Reģistrācijas numurs 90000052035 

3. Juridiskā adrese Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 

4. Kontaktpersona Māris Dadzis 

5. Kontakttālrunis 63629450 
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2.daļa. Apsekošanas ziņojums 
 

1. Ēkas raksturojums (konstrukcija, 
lielums, būvniecības gads u.c.). 

Energoaudita pārskatā iekļauts ēku 
komplekss, kas sastāv no 5 sabloķētiem 
korpusiem, kas tiek kopīgi apkurināti no 
centralizētas apkures, vadības siltummezgls 
izvietots bijušās katlu mājas korpusā. 
 
Korpuss 001 (skolas ēka) – tipveida 4 stāvu 
skolas ēka, būvēta 1960.gadā. Aprēķina 
platība 2505,30 m2. 
 
Korpuss 003 (ēdnīcas korpuss) – būvēts 
1969.gadā, vienstāva ķieģeļu mūra ēka, 
plakanais jumts – papildus siltumizolēts. 
Aprēķina platība 228,10 m2. 
 
Korpuss 002 (internāta korpuss) – būvēts 
1969.gadā, trīsstāvu ķieģeļu mūra ēka, 
plakanais jumts. Aprēķina platība 981,70 m2. 
 
Korpuss 004 (sporta korpuss) – būvēts 
1989.gadā, vienstāva ķieģeļu mūra ēka, 
plakanais jumts. Aprēķina platība 357,70 m2. 
 
Korpuss 005 (sporta manēža) – būvēts 
1974.gadā, dzelzsbetona / ķieģeļu mūra ēka, 
plakanais jumts. Aprēķina platība 985,10 m2. 
 

2. 
Atzinums par ēkas vispārējo 
siltumtehnisko stāvokli un tā atbilstību 
Latvijas būvnormatīvu prasībām. 

Konstrukcijas neatbilst būvnormatīva LBN 
002-01 prasībām. Daļa uzstādīto logu tehniski 
atbilst būvnormatīva prasībām, bet to 
uzstādīšana veikta nekvalitatīvi, turklāt nav 
tos uzstādot nav paredzēts, ka ārsienas un logu 
ailas ir jāsiltumizolē nākamajā būvdarbu kārtā. 
Kopējais konstrukciju siltuma zudumu 
koeficients visām ēkām 10420 W/K, 
normatīvais 4163 W/K. Kā redzams, tad 
faktiskais siltuma zudumu koeficients 
vairākkārt pārsniedz pašreizējā normatīvā 
noteikto. 
 

3. 
Apkures veids, sistēmas un 
patēriņa regulēšanas 
raksturojums. 

Siltumenerģija tiek piegādāta no 
siltumtīkliem. Regulēšana siltummezglā – 
dalīta pa korpusiem. Nav izstrādāta metodika 
korpusu regulēšanai, saskaņota ar faktisko 
izmantošanas grafiku. Netiek regulāri mērīta 
iekštelpu temperatūra. 
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4. 

Atzinums par ēkas enerģijas patēriņa 
līmeni apkurei un karstā ūdens 
sagatavošanai, ievērojot ēkas atrašanās 
vietas klimata apstākļus. 

Uzstādīts kopējais siltumenerģijas skaitītājs, 
patēriņa dati uzrādīti tabulā 3.13.1. 
Izmērītais siltumenerģijas patēriņš 2010.gadā 
bija 631,16 MWh. Aprēķinātais patēriņš 
standarta apkures sezonā 759,67 MWh.  
 

5. Atzinums par ēkas iekštelpu klimatu 
un termālā komforta līmeni. 

Vidējā novērtētā telpu temperatūra 
apkures sezonā ēkas daļā ir +12 .. +18oC, kas 
ir zem normatīvā noteiktā minimuma. 

Temperatūras sadalījums pa korpusiem: 
Korpuss 001 (skolas ēka) +18oC; 
Korpuss 003 (ēdnīcas korpuss) +18oC; 
Korpuss 002 (internāta korpuss) +16oC; 
Korpuss 004 (sporta korpuss) +18oC; 
Korpuss 005 (sporta manēža) +12oC. 
 

6. 
Informācija par līdz šim īstenotajām 
iniciatīvām vai pasākumiem 
siltumenerģijas taupības jomā. 

1) Skolas ēkā - veikta logu nomaiņa (daļā 
logu nepareizi uzstādītas stikla paketes). 
Rekonstruēta apkures sistēma. Mainīta 
augšējā pārseguma izolācija. 

2) Ēdnīcas korpuss - veikta logu nomaiņa , 
papildus siltumizolēts jumta pārsegums. 

3) Internāta korpuss – daļēji mainīti logi un 
durvis. 

4) Sporta korpuss – daļēji mainīti logi un 
durvis. 

5) Manēža – mainīti logi. 
 

7. 
Ieteiktā energoefektivitātes kompleksa 
pamatojums ēkai (ieguvumi) un 
ekonomiskā izdevīguma novērtējums. 

Veicot ēku energoefektivitātes kompleksa 
pasākumus samazināsies siltumenerģijas 
zudumi, samazināsies apkurei nepieciešamās 
enerģijas patēriņš. 
Papildus ieguvums - ēku jumta un 
norobežojošo konstrukciju rekonstrukcija un 
siltumizolēšana pagarinās ēku kalpošanas 
ilgumu. Ēkas iegūs jaunu vizuālo izskatu. 
Prognozētais enerģijas patēriņa samazinājums 
aprēķināts pie standartgada nosacījumiem 
samazināsies no pašreizējā aprēķinātā 774,44  
MWh/gadā uz 270,20 MWh/gadā. Patēriņa 
samazinājums par 65% - veicot visus 
pasākumus. Prognozēts, ka uzstādot 
mehānisko ventilācijas sistēmu visos korpusos 
(atbilstoši rekomendētajiem parametriem), 
pieaugs elektroenerģijas patēriņš par 14 MWh. 
Katra pasākuma atsevišķais ekonomiskais 
izdevīgums ir atšķirīgs, bet kopējā 
energoefektivitātes projekta izdevīgums 
atkarīgs no faktiskajām darbu izmaksām un 
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tarifa izmaiņām. Aprēķini doti tabulās 
pārskata noslēgumā. 

8. Prognozējamās sekas, ja pasākumi 
netiks veikti. 

Atbilstoši siltumenerģijas tarifa pieaugumam 
paaugstināsies maksājumi par apkuri. 
Turpināsies ēku konstrukciju nolietošanās. 
Pieaugs ēku konstrukciju un komunikāciju 
regulāro remontu izmaksas. 
 

9. Atzinums par ēkas apsaimniekošanu un 
energovadību, ieteikumi. 

Regulāri jāuzrauga telpu temperatūra. Ieteikts 
ieviest energovadības sistēmu – vismaz 
vienkāršotu energoresursu patēriņa 
reģistrēšanu un analīzi. Atbilstoši jāizstrādā 
temperatūras regulēšanas režīmi pēc faktiskās 
telpu noslodzes. Režīmu kartes sagatavot un 
novietot siltummezglā. 
Jāizstrādā telpu vēdināšanas metodika, 
instrukcijām jābūt izvietotām redzamā vietā 
skolā. 
 

10. 

Ierosinājumi tālākai rīcībai ieteikto 
energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai. 

Veicama tirgus izpēte, lai noskaidrotu 
precīzas energoefektivitātes pasākumu 
realizēšanas izmaksas. Izskatot piedāvājumus 
jāņem vērā, ka darbu kvalitatīvai izpildei ir 
izšķiroša nozīme. Izmaksu salīdzināšanai 
ieteicams pieprasīt vairākus piedāvājumus 
dažādu darbu izpildei. 
Jāizskata finansējuma piesaistes iespējas 
(banku kredīti, fondi, valsts atbalsts), 
piemērotākā varianta izvēlei ieteicams 
piedāvājumus pieprasīt no vairākām finansu 
iestādēm. 
Jāpieņem lēmums par projekta realizēšanu 
(iespējamie risinājumi, kārtas, partneri, 
finansējuma avots u.c.). Projektēšana, 
projektu saskaņošana, līgumu slēgšana ar 
projekta partneriem, projekta uzsākšana. 
Projekta gaitā jānolīgst neatkarīgs 
būvuzraugs, kura uzdevums ir sekot darbu 
izpildei un nodrošināt izpildes kvalitāti. 
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3.daļa. Pamatinformācija par audit ēto objektu 
A. Ēka 

3.1. Vispār īga informācija 
1. Ēka 

 
konstruktīvais risinājums Energoaudita pārskatā iekļauts ēku 

komplekss, kas sastāv no 5 sabloķētiem 
korpusiem, kas tiek kopīgi apkurināti no 
centralizētas apkures, vadības siltummezgls 
izvietots bijušās katlu mājas korpusā. 
 
Korpuss 001 (skolas ēka) – tipveida 4 stāvu 
skolas ēka, būvēta 1960.gadā. Aprēķina 
platība 2505,30 m2. 
 
Korpuss 003 (ēdnīcas korpuss) – būvēts 
1969.gadā, vienstāva ķieģeļu mūra ēka, 
plakanais jumts – papildus siltumizolēts. 
Aprēķina platība 228,10 m2. 
 
Korpuss 002 (internāta korpuss) – būvēts 
1969.gadā, trīsstāvu ķieģeļu mūra ēka, 
plakanais jumts. Aprēķina platība 981,70 
m2. 
 
Korpuss 004 (sporta korpuss) – būvēts 
1989.gadā, vienstāva ķieģeļu mūra ēka, 
plakanais jumts. Aprēķina platība 357,70 
m2. 
 
Korpuss 005 (sporta manēža) – būvēts 
1974.gadā, dzelzsbetona / ķieģeļu mūra ēka, 
plakanais jumts. Aprēķina platība 985,10 
m2. 
 

2. Stāvu kopskaits (bez standarta stāviem 
atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda 
stāva, pagraba stāva un tehniskā stāva 
esība) 

Korpuss 001 (skolas ēka) – 4.stāvi, bēniņu 
stāvs. 
 
Korpuss 003 (ēdnīcas korpuss) – 1 stāvs. 
 
Korpuss 002 (internāta korpuss) – 3.stāvi. 
 
Korpuss 004 (sporta korpuss) – 1 stāvs. 
 
Korpuss 005 (sporta manēža) – 1 stāvs (daļā 
ēkas 2 stāvi). 
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3. Ēkas siltuma  
zonas 

Zonas Nr. 1 2 3 4 5 

Zonas nosaukums K 001 K 003 K 002 K 004 K 005 

Platība (m2 ) 2505,3 228,1 989,90 357,7 985,10 

Telpu augstums (m)      

Aprēķina temperatūra (°C) 18 18 16 18 12 

Aprēķina platība (m2) 2505,3 228,1 981,70 357,7 985,10 

4.  Aprēķina platība (m2) 5057,9 

5. Ekspluatācijā nodošanas gads 
 

1960. – 1974. 

6. Rekonstrukcijas gads (pēdējais) Vispārēja pilnīga rekonstrukcija nav veikta 
nevienā korpusā. 

7. Informācija par mikroklimata regulēšanas 
režīmiem un pārtraukumiem, piemēram,  
mācību brīvlaikos skolās 

Korpusos siltumenerģijas piegādi regulē 
kopīgi no siltummezgla. Mācību brīvlaikos 
un brīvdienās ir samazināta telpu 
temperatūra (apkures periodā). 

8. Cita informācija (piemēram, apkures katla 
pārbaude vai ventilācijas vai gaisa 
kondicionēšanas vai rekuperācijas 
sistēmas pārbaude*) 

- 

* Pārbaudes gadījumā aizpildīt un pievienot 2009.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.40 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 4. vai 5.pielikumu. 
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3.2. Informācija par ēkas norobežojošām konstrukcij ām 
 
K001 - skola  

  

Norobežojošā konstrukcija Materiāli Biezums 
Laukums, 

m2 

Būvelementa 
siltuma 

caurlaidības 
koeficients (U) 

Ar būvkonstrukciju 
saistīto termisko 

tiltu siltuma 
caurlaidības 

koeficients (ψ) 

Termiskā 
tilta 

garums 

Temperatūru 
starpība starp 
būvkonstr. "+" 

un "-" pusi 

Konstrukcijas 
siltuma 
zudumu 

koeficients 

      mm m2 W/(m2 K) W/(m K)** m oC W/K 

  
 

              

  LOGI PL 
Dubultu stikla 

pakešu, PVC rāmjos   393,8 1,80     18,2 709 

  LOGI - apgrieztas paketes 
Dubultu stikla 

pakešu, PVC rāmjos   124,4 2,80   18,2 348 
  Ārsienas (fasādes) Ķieģeļu mūris 510 1915,3 1,11     18,2 2126 

  Ārsienas (fibo mūris) 
Keramzīta bloki 

Polistirols 
202 
50 26,3 0,48     18,2 13 

  Durvis 
Dubultu stikla 

pakešu, PVC rāmjos   14,2 1,80     18,2 59 

    Jumta/bēniņu lūkas/durvis Koka vairogs 15 1,3 2,20     18,2 3 

  
Augšējais pārsegums vienstāva 

daļā 
Dz/b panelis 

Izdedži/keramzīts 
160 
120 128,2 1,20     18,2 154 

  
Augšējais pārsegums vienstāva 

daļā 

Dz/b panelis 
Polistirols 

Izdedži/keramzīts 

160 
100 
120 72,7 0,40     18,2 29 

  Augšējais pārsegums 
Dz/b panelis 
Minerālvate 

160 
150 627,5 0,32 

 
18,2 201 

  

  Grīda uz grunts 

Smilšu bērums 
Betona grīda 
Iesegums 

n/d 
50..100 
20 828 0,48 

 
11,0 398 

2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koefic ients H T       2.1. faktiskais 4005  
              2.2. normat īvais 1887  
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K003 – ēdamzāles korpuss  

  

Norobežojošā konstrukcija Materiāli Biezums 
Lauku
ms, m2 

Būvelement
a siltuma 

caurlaidība
s 

koeficients 
(U) 

Ar 
būvkonstrukciju 
saistīto termisko 

tiltu siltuma 
caurlaidības 

koeficients (ψ) 

Termiskā 
tilta 

garums 

Temperatūru 
starpība 

starp 
būvkonstr. 
"+" un "-" 

pusi 

Konstruk
cijas 

siltuma 
zudumu 
koeficien

ts 

      mm m2 W/(m2 K) W/(m K)** m oC W/K 

 
  LOGI PL 

Dubultu stikla pakešu, 
PVC rāmjos   29,9 1,80     18,2 54 

  LOGI - katlu mājā Divstiklu, koka rāmjos   6,9 2,80   18,2 19 
  Ārsienas (fasādes) Ķieģeļu mūris 380 140,4 1,64     18,2 230 

  Durvis Metāla   2,6 2,00     16,2 5 

  Durvis Koka   2,1 3,20     16,2 7 

  

  Augšējais pārsegums 

Dz/b panelis 
Izdedži/keramzīts 

Betona lējums 
Polistirols 

Fibrolīts 

160 
150 
50 
50 
100 290,5 0,40 18,2 116 

  

  Grīda uz grunts 

Smilšu bērums 
Betona grīda 
Iesegums 

n/d 
50..100 
20 291 0,48 9,0 139 

2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koefic ients H T       2.1. faktiskais 574  
              2.2. normat īvais 235  
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K002 – intern āta korpuss  

  

Norobežojošā konstrukcija Materiāli Biezums 
Laukum

s, m2 

Būvelementa 
siltuma 

caurlaidības 
koeficients 

(U) 

Ar 
būvkonstrukciju 
saistīto termisko 

tiltu siltuma 
caurlaidības 

koeficients (ψ) 

Termiskā 
tilta 

garums 

Temperatūru 
starpība 

starp 
būvkonstr. 
"+" un "-" 

pusi 

Konstrukcijas 
siltuma 
zudumu 

koeficients 

      mm m2 W/(m2 K) W/(m K)** m oC W/K 

 

  LOGI PL 

Dubultu stikla 
pakešu, PVC 

rāmjos   73,8 1,80     16,2 133 

  LOGI koka 
Divstiklu, koka 

rāmjos   85,9 2,80   16,2 240 
  Ārsienas (fasādes) Ķieģeļu mūris 510 560,3 1,11     16,2 622 
  Durvis Metāla   2,1 2,00     16,2 4 
  Durvis Koka   4,2 3,20     16,2 13 

 

 

  Durvis 

Dubultu stikla 
pakešu, PVC 

rāmjos   2,7 1,80     16,2 5 

  

  Augšējais pārsegums 

Dz/b panelis 
Gāzbetons 

Betona lējums 

160 
200 
50 396,9 0,96 16,2 381 

  
 

            

  Grīda uz grunts 

Smilšu bērums 
Betona grīda 
Iesegums 

n/d 
50 
20 397 0,44 7,0 175 

2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koefic ients H T       2.1. faktiskais 1576  
              2.2. normat īvais 628  
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K004– mazā sporta z āle 

  

Norobežojošā konstrukcija Materiāli Biezums 
Laukums, 

m2 

Būvelementa 
siltuma 

caurlaidības 
koeficients 

(U) 

Ar 
būvkonstrukciju 
saistīto termisko 

tiltu siltuma 
caurlaidības 

koeficients (ψ) 

Termiskā 
tilta 

garums 

Temperatūru 
starpība 

starp 
būvkonstr. 
"+" un "-" 

pusi 

Konstrukcijas 
siltuma 
zudumu 

koeficients 

      mm m2 W/(m2 K) W/(m K)** m oC W/K 

 

  LOGI PL 

Dubultu stikla 
pakešu, PVC 

rāmjos   42,3 1,80     18,2 76 

  LOGI - uz garāžu pusi 
Divstiklu, koka 

rāmjos   2,5 2,80   18,2 7 
  Ārsienas (fasādes) Ķieģeļu mūris 380 151,9 1,64     18,2 249 
  Durvis Koka   1,9 3,20     18,2 6 

  Durvis 

Dubultu stikla 
pakešu, PVC 

rāmjos   4,3 1,80     18,2 8 

  

  Augšējais pārsegums 

Dz/b panelis 
Keramzīts/izdedži 

Betona lējums 

160 
150 
50 357,6 1,04 18,2 372 

  

  Grīda uz grunts 

Smilšu bērums 
Betona grīda 
Iesegums 

n/d 
50..100 
20 358 0,60 9,0 215 

  TT - uz grunti nevis starp stāviem                 

2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koefic ients H T     2.1. faktiskais 935  
              2.2. normat īvais 275  
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K005– sporta man ēža 

  

Norobežojošā konstrukcija Materiāli Biezums 
Laukums, 

m2 

Būvelementa 
siltuma 

caurlaidības 
koeficients 

(U) 

Ar 
būvkonstrukciju 
saistīto termisko 

tiltu siltuma 
caurlaidības 

koeficients (ψ) 

Termiskā 
tilta 

garums 

Temperatūru 
starpība 

starp 
būvkonstr. 
"+" un "-" 

pusi 

Konstrukcijas 
siltuma 
zudumu 

koeficients 

      mm m2 W/(m2 K) W/(m K)** m oC W/K 

 

  LOGI PL 

Dubultu stikla 
pakešu, PVC 

rāmjos   195,4 1,80     12,2 352 
  Ārsienas (fasādes) Ķieģeļu mūris 510 1152,5 1,11     12,2 1279 

  Durvis Koka   16,3 3,20     12,2 52 

 

 

  Durvis 

Dubultu stikla 
pakešu, PVC 

rāmjos     1,80     12,2 0 

  

  Augšējais pārsegums 

Dz/b panelis 
Keramzīts/izdedži 

Betona lējums 

160 
130 
50 990,2 1,12 0,00 12,2 1109 

  

  Grīda uz grunts 

Smilšu bērums 
Betona grīda 
Iesegums 

n/d 
50..100 
20 990 0,54 0,00 3,0 535 

2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koefic ients H T     2.1. faktiskais 3330  
              2.2. normat īvais 1125  

 
** - termiskie tilti ievērtēti siltumcaurlaidības koeficienta saskaņā ar LVS EN ISO 13790:2008 standartu (pielikums G). 
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3.3. Ēkas norobežojošo konstrukciju atbilstība būvnormatīvam LBN 002-01 
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma 
caurlaidības koeficients HT 

10420 [W/K] esošais 
 
4163 [W/K] normatīvais, kas aprēķināts 
saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 
27.novembra noteikumiem Nr. 495 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika” 
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B. Siltuma un karstā ūdens piegāde un sadale  
 
3.4. Siltumenerģijas piegāde / ražošana 
Siltumenerģijas piegādes sistēma 

X centralizēta siltumapgāde 
Centralizētās katlu mājas 
efektivitāte ( %) 

n/d (kurināmais 
šķelda) 

   

� lokāla siltumapgāde  

Apkures katls 

modelis   
ražošanas gads   
kurināmā veids   
 lietderības koeficients (%)  

Piegādes sistēmas cauruļvadu tīkls zudumi trasē ( %) n/d 
 
3.5. Siltuma sadale – apkures sistēma 

1. Apkures sistēma 
X 

vienas caurules (visos korpusos izņemot 
skolā) 

X divu cauruļu (skolā) 
2. Siltummezgla tips X atkarīgā pieslēguma shēma 

 neatkarīgā pieslēguma shēma 

3. Cauruļu izolācijas tehniskais 
stāvoklis 

Zemgrīdas cauruļu siltumizolācija bojāta, veicama 
cauruļu nomaiņa reizē ar grīdu rekonstrukciju. 
Daļa maģistrālo cauruļu iet caur apkurināmām 
telpām, ieteikts siltumizolēt. 

4. Cita informācija - 

 
3.6. Karstā ūdens sadales sistēma 

1. Karstā ūdens piegādes vidējā 
temperatūra (oC) 

55 

2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra 
(oC) 

9 

3. Karstā ūdens sadales sistēmas tips � bez cirkulācijas 

X ar cirkulāciju 

4. Cauruļu izolācijas tehniskais 
stāvoklis 

- 

5. Cita informācija Daļējs cirkulācijas loks. Pārējā ēkā sagatavo 
karsto ūdeni ar elektriskajiem ūdenssildītājiem. 
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3.7. Ventilācija  
1. Ventilācijas sistēmas veids X dabīgā, apkalpotās platības (m2) 5010,4 

X piespiedu, apkalpotās platības (m2) 47,5 

2. 
Gaisa apmaiņa ēkā un tās 
noteikšanas metode 

0,50 .. 0,90    h-1 

Noteikšanas metode 
 

Aprēķins sastādot ēkas 
siltumenerģijas bilanci. 

3. Cita informācija 
Pastāvīgas darbības mehāniskā ventilācija kas 
tiek darbināta ir virtuves telpās. 

3.8. Saules siltuma ieguvumi 
1. Globālie saules siltuma ieguvumi  27 kWh/m 2 gadā 

2. Ēkas vidējais svērtais noēnojums 12* % 

3. Cita informācija  

* - „ ēkas vidējais svērtais noēnojums” – šāds definējums nav atrodams aprēķina metodikā. Noēnojums 
aprēķināts izmantojot „Rezultējošo ēnojuma samazināšanas faktoru”[(1-Fen)*100]. 

3.9. Iekšējie siltuma ieguvumi 
1. Vidējie svērtie ieguvumi 39 kWh/m 2 gadā 

2. Cita informācija  

 

3.10. Gaisa dzesēšana 

1. Dzesēšana sistēmas veids 
Ēkās nav uzstādītas centralizētas dzesēšanas 
sistēmas. 

2. Cita informācija  - 

 
3.11. Apgaismošana 

1. 
Apgaismošanas iekārtu 
raksturojums 

Skolas ēkā un ēdnīcas korpusā ir veikta 
apgaismojuma rekonstrukcija praktiski visās 
telpās. Apgaismojums mainīts pakāpeniski, 
neizstrādājot projektu un neveicot mērījumus. 
Lielākajā daļā telpu uzstādīti gaismekļi ar T8 
standarta luminiscences spuldzēm. Manuālas 
vadības iekārtas.  
Pārējās telpās, kur apgaismojuma tiek izmantotas 
kvēlspuldzes vai vecā tipa dienasgaismas 
gaismekļi – ieteicams uzstādīt T5 standarta 
dienasgaismas gaismekļus vai efektīvākus, pirms 
tam novērtējot faktisko telpu apgaismošanas 
nepieciešamību un izvēloties pareizus 
gaismekļus, to kopējo jaudu un izvietojumu ka arī 
slēdžu grupas. 
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2. Cita informācija  

Apgaismojuma un citu elektroiekārtu 
energoefektivitātes aprēķiniem nepieciešama 
papildus informācija par iekārtu izmantošanu, kas 
pašreiz nav uzskaitīta un savākta. 

 
3.12. Tarifi un maksājumu iekasēšana 

Izdevumi Tarifs, LVL/MWh Vidējais maksājums, LVL/m2 mēnesī 
1. Apkure 38,47 0,68 (uz 7 mēnešiem) 

2. Karstais ūdens - - 

3. Elektroenerģija ~ 80 0,10 
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C. Enerģ i jas patēri ņa un oglekļa dioksīda emisijas apjoma dati 
Piezīme: Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina balstoties uz valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību 
inventarizācijā atbilstoši 17.02.2009. MK not. Nr.157 „Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas 
nacionālo sistēmu”. 
3.13. Enerģijas patēri ņa dati pēc skaitītāju r ādījumiem1            
3.13.1. Siltumenerģijas patēriņš               TELPU APKURE (kopā ar karstā ūdens sistēmā patērēto) 
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Kopā 

2008 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh 147 72 75 39 0 0 0 0 0 49 62 76 43 520 

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 29,0 14,2 14,8 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 12,2 15,1 8,6 102,7 

CO2 emisijas apjoms, t* 58,17 28,49 29,81 15,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60 24,49 30,34 17,2 206,2 

2009 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh 93 90 71 4 0 0 0 0 0 27 71 96 38 451 

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 18,4 17,8 14,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 14,1 18,9 7,4 89,2 

CO2 emisijas apjoms, t* 36,86 35,75 28,15 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,55 28,25 37,99 14,9 179,0 

2010 Kopējais enerģijas patēriņš, MWh 150 114 86 27 0 0 0 0 0 46 82 126 53 631 

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 29,7 22,5 17,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 16,3 25,0 10,4 124,8 

CO2 emisijas apjoms, t* 59,62 45,15 34,14 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,06 32,71 50,20 20,9 250,6 

* Aprēķina reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh). Izmantotais faktors  0,264 t CO2 / MWh. 

                                                 
1 - norādīt pēc ēkā faktiski uzstādītajiem skaitītājiem, piem. TELPU APKURE, KARSTAIS ŪDENS, AUKSTAIS ŪDENS, 
ELEKTROENERĢIJA; atskaitē ievietot tabulas atbilstoši skaitītāju esamībai ēkā. Ja ēkas siltumenerģijas skaitītājs uzskaita gan apkuri, gan 
karsto ūdeni, tad dati jānorāda vienā tabulā. 
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3.13.2. Siltumenerģijas patēriņš                KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANA 
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Kopā 

2007 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

CO2 emisijas apjoms, t* n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

2008 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

CO2 emisijas apjoms, t* n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

2009 Kopējais enerģijas patēriņš, MWh n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

CO2 emisijas apjoms, t* n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

* Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh). 
 
3.13.3. Aukstā ūdens patēriņš 
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Kopā 

2007 Aukstā ūdens patēriņš, m3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

2008 Aukstā ūdens patēriņš, m3 91 125 70 64 129 130 66 48 93 126 90 80 93 1112 

2009 Aukstā ūdens patēriņš, m3 169 66 135 101 90 40 0 128 146 144 254 142 118 1415 
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3.13.4. Karstā ūdens patēriņš 
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Kopā 

2007 Karstā ūdens patēriņš, m3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

2008 Karstā ūdens patēriņš, m3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

2009 Karstā ūdens patēriņš, m3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Nav precīzu patēriņa datu – papildus centralizētajai sistēmai, kur patērē vidēji 25m3 mēnesī, tiek sagatavots karstais ūdens elektriskajos 
elektriskajos ūdenssildītājos, kur netiek uzskaitīts sagatavotā ūdens daudzums. 
 
3.13.5. Elektroenerģijas patēriņš  
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Kopā 

2007 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh 10 8 6 6 7 3 2 3 9 8 8 7 7 79 

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 2,0 1,6 1,2 1,2 1,3 0,6 0,5 0,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 15,6 

CO2 emisijas apjoms, t* 3,93 3,28 2,38 2,48 2,65 1,21 0,98 1,37 3,45 3,34 3,23 2,96 2,6 31,3 

2008 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh 12 8 7 5 7 3 2 2 7 9 9 8 7 80 

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 2,4 1,6 1,5 1,1 1,3 0,6 0,4 0,5 1,4 1,7 1,9 1,6 1,3 15,9 

CO2 emisijas apjoms, t* 4,85 3,25 2,92 2,12 2,59 1,23 0,85 0,96 2,78 3,43 3,75 3,12 2,7 31,8 

2009 Kopējais enerģijas patēriņš, MWh 9 7 7 7 5 3 2 4 8 9 11 9 7 83 

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 1,8 1,5 1,4 1,5 1,1 0,5 0,4 0,8 1,6 1,7 2,2 1,8 1,4 16,3 

CO2 emisijas apjoms, t* 3,70 2,98 2,80 2,97 2,13 1,09 0,89 1,66 3,14 3,39 4,35 3,65 2,7 32,8 

* Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh). Izmantotais faktors 0,397 t CO2 / MWh. 
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3.13.6. Enerģijas patēriņa sadalījums 
 
 

MWh/gadā* kWh/m2gadā* % no kopējā 
enerģijas2 
patēriņa** 

I. Apkurei 631 (izmērītais 2010.g.)     
774 (aprēķinātais stand.) 
 

124,8 (izmērītais 2010.g.) 
153,11 (aprēķinātais stand.) 

88,5 

II. Karstā ūdens 
sagatavošanai*** 

netiek uzskaitīts   

III. Elektroenerģijas patēriņš***  83 (izmērītais 2010.g.) 16,31 11,5 
t.sk. dzesēšanai - - - 

Ventilācijai netiek uzskaitīts - - 
Apgaismojumam  netiek uzskaitīts - - 

IV. Kopsumma***** 714 141,1 100% 
 
* Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts saskaņā ar klimatiskajiem apstākļiem 
** Summā veido 100% 
*** - karstais ūdens tiek sagatavots izmantojot kopējo uzskaitīto siltumenerģiju un 
elektroenerģiju – nav uzskaitīts atsevišķi. 
**** - kop ējais elektroenerģijas patēriņš pēc skaitītāja par 2010.gadu. 
***** - kopsummu aprēķinam izmantoti izmērītie dati. 

                                                 
2 Kopējais enerģijas patēriņš ietver sevī apkures siltuma enerģijas, siltuma enerģijas karstā ūdens sagatavošanai un 
elektroenerģijas patēriņus. 
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4.daļa. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas 

 
1.att. – bojāta notekūdeņu sistēma (manēža) 
 

 
2.att. – pie ēkas pamatiem uzkrājies lietus 
notekūdens. 

 
3.att. – bojātas palodzes (internāta korpuss) 
 

 
4.att. – apkures regulēšanas kontūri 
siltummezglā. Ūdenssildāmās tvertnes. 

 
5.att. – apkures automātikas ierīces. 

 
6.att. – aizmūrēti logi, laukuma daļa bez 
apmetuma, ultravioleto staru tiešā ietekmē. 
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7.att. – siltumizolācija un laipas bēniņos 
(skolas korpuss). 

 
8.att. metāla ventilācijas kanāli, bez 
siltumizolācijas. 

 
9.att. jaunais konvektors un 2-cauruļu sistēma. 

 
10.att. – jaunie metāla ventilācijas kanāli – nav 
pievienoti esošajām šahtām. 

 
11.att. – ventilācijas izvads jumta pārsegumā 
(darbmācības kabinets). 

 
12.att. bojāti transportēšanas vārti (manēža). 
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5.daļa. Ēkas renovācijas projekta priekšlikums  

(ieteicamais pasākumu komplekss) 
5.1. Energoefektivitātes novērt ējums 
 kWh/m2gadā MWh/gadā 
Ēkā izmērītās apkures energoefektivitātes 
novērtējums (dati par 2010.gadu.) 

124,79 631 

Ēkai aprēķinātais apkures energoefektivitātes 
novērtējums  

153,11 774 
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5.2. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi [V1.1] 
5.2.1. TABULA – K001 [SKOLAS KORPUSAM]  

Nr. 
p.k. 

Pasākums1 

Piegādātās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

Primārās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

% no esošā 
aprēķinātā 
ēkas energo-
efektivitātes 
novērtējuma2 

CO2 
emisijas 

samazināj
ums3 

  
kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā 

kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā % 

    kg/m2 
gadā 

1 

Fasāžu  siltumizolēšana, 150mm SSMA. 
Bēniņu/aktu zāles šķērssienas 
siltumizolēšana, 120 SSMA. Cokola 
siltumizolēšana 100mm.  28,27 143 32,51 164,45 18,5% 7,46 

2 
Augšējā pārseguma papildus 
siltumizolēšana, 100 SSMA. Pārklājot esošā 
materiāla savienojuma šuves. 1,58 8 1,82 9,2 1,0% 0,42 

3 

Stikla pakešu pareiza uzstādīšana esošajos 
logu rāmjos. Daļā logu stikla paketes 
uzstādītas neievērojot pareizu uzstādīšanas 
tehniku - stikls ar selektīo pārklājumu uz 
iekštelpu pusi. 1,98 10 2,27 11,5 1,3% 0,52 

4 

Vienstāva korpusa (virs darbmācības 
telpām) augšējā pārseguma siltumizolēšana. 
Siltumizolācijas uzstādīšanas virs 
pārseguma, seguma nomaiņa. SSMA 
200mm. 1,98 10 2,27 11,5 1,3% 0,52 

5 
Bēniņu lūku nomaiņa. Uzstādot blīvas, 
siltumizolētas lūkas. U≤1,8 (W/m2K). 0,08 0,4 0,09 0,46 0,1% 0,02 

6 

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija 
izbūvējot ventilācijas sistēmu ar gaisa 
rekuperatoriem. Prognozējamais ietaupījums 
aptuvens - atkarībā no faktiskā telpu izmantošanas 
grafika un ventilācijas prasībām. Aprēķīnā pieņemts, 
ka vidējā gaisa apmaiņas kārta nepārsniegs 0,60. 
Rekuperācijas sistēmas kopējā efektivitāte 60%. 13,25 67 15,23 77,05 8,7% 3,50 
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5.2.2. TABULA – K003 [ĒDNĪCAS KORPUSAM] 

Nr. 
p.k. 

Pasākums1 

Piegādātās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

Primārās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

% no esošā 
aprēķinātā 
ēkas energo-
efektivitātes 
novērtējuma2 

CO2 
emisijas 

samazināj
ums3 

  
kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā 

kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā % 

    kg/m2 
gadā 

7 

 Fasāžu  siltumizolēšana, 150mm SSMA. 
Cokola siltumizolēšana 100mm. Koka 
logu un durvju nomaiņa siltummezgla 
telpā. 2,97 15 3,41 17,25 1,9% 0,78 

8 

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija 
izbūvējot ventilācijas sistēmu ar gaisa 
rekuperatoriem ēdamzālē un nomainot 
esošo ventilācijas sistēmu virtuvē. 
Prognozējamais ietaupījums aptuvens - atkarībā no 
faktiskā telpu izmantošanas grafika un ventilācijas 
prasībām. Aprēķinā pieņemts, ka vidējā gaisa 
apmaiņas kārta ēkā nepārsniegs 0,8 kārtas stundā. 
Rekuperācijas sistēmas kopējā efektivitāte 60%. 1,58 8 1,82 9,2 1,0% 0,42 

 
5.2.3. TABULA – K002 [INTERNĀTA KORPUSAM]  

Nr. 
p.k. 

Pasākums1 

Piegādātās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

Primārās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

% no esošā 
aprēķinātā 
ēkas energo-
efektivitātes 
novērtējuma2 

CO2 
emisijas 

samazināj
ums3 

  
kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā 

kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā % 

    kg/m2 
gadā 

9 
Oriģinālo koka rāmju logu nomaiņa  (~74 
m2), jauno logu U≤1,6 (W/m2K). 1,78 9 2,05 10,35 1,2% 0,47 

10 
Fasāžu  siltumizolēšana, 120mm 
SSMA.Cokola siltumizolēšana 100mm.  5,14 26 5,91 29,9 3,4% 1,36 

11 
Koka durvju nomaiņa.  Durvju U≤1,8 
(W/m2K). 0,16 0,8 0,18 0,92 0,1% 0,04 

12 
Jumta papildus siltumizolēšana - SSMA 
200mm. 3,36 17 3,87 19,55 2,2% 0,89 

13 

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija 
izbūvējot ventilācijas sistēmu ar gaisa 
rekuperatoriem. Prognozējamais ietaupījums 
aptuvens - atkarībā no faktiskā telpu izmantošanas 
grafika un ventilācijas prasībām. Aprēķinā pieņemts, 
ka vidējā gaisa apmaiņas kārta ēkā nepārsniegs 0,7 
kārtas stundā. Rekuperācijas sistēmas kopējā 
efektivitāte 60%. 4,75 24 5,46 27,6 3,1% 1,25 

14 Apkures sistēmas rekonstrukcija. n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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5.2.4. TABULA – K004 [MAZ Ā SPORTA ZĀLE]  

Nr. 
p.k. 

Pasākums1 

Piegādātās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

Primārās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

% no esošā 
aprēķinātā 
ēkas energo-
efektivitātes 
novērtējuma2 

CO2 
emisijas 

samazināj
ums3 

  
kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā 

kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā % 

kg/m2 
gadā 

15 
Fasāžu  siltumizolēšana, 120mm SSMA. 
Cokola siltumizolēšana 100mm. 2,97 15 3,41 17,25 1,9% 0,78 

16 
Koka logu nomaiņa un durvju.  Logu un 
durvju U≤1,8 (W/m2K). Bojāto stikla 
pakešu nomaiņa. 0,24 1,2 0,27 1,38 0,2% 0,06 

17 
Jumta papildus siltumizolēšana - SSMA 
180mm. 3,76 19 4,32 21,85 2,5% 0,99 

18 

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija 
izbūvējot ventilācijas sistēmu ar gaisa 
rekuperatoriem. Prognozējamais ietaupījums 
aptuvens - atkarībā no faktiskā telpu izmantošanas 
grafika un ventilācijas prasībām. Aprēķinā pieņemts, 
ka vidējā gaisa apmaiņas kārta ēkā nepārsniegs 0,5 
kārtas stundā. Rekuperācijas sistēmas kopējā 
efektivitāte 60%. 2,18 11 2,50 12,65 1,4% 0,57 

19 Apkures sistēmas rekonstrukcija. n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
 

5.2.5. TABULA – K005 [SPORTA MANĒŽA]  

Nr. 
p.k. 

Pasākums1 

Piegādātās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

Primārās 
enerģijas 
īpatnējais 

ietaupījums 

% no esošā 
aprēķinātā 
ēkas energo-
efektivitātes 
novērtējuma2 

CO2 
emisijas 

samazināj
ums3 

  
kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā 

kWh/m2 
gadā 

MWh/
gadā % 

kg/m2 
gadā 

20 
Fasāžu  siltumizolēšana, 120mm 
SSMA.Cokola siltumizolēšana 100mm. 
Notekūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve. 8,30 42 9,55 48,3 5,4% 2,19 

21 
Koka durvju un vārtu nomaiņa.  Durvju 
U≤1,8 (W/m2K). 0,36 1,8 0,41 2,07 0,2% 0,09 

22 Jumta papildus siltumizolēšana - SSMA 
180mm. 8,30 42 9,55 48,3 5,4% 2,19 

23 

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija 
izbūvējot ventilācijas sistēmu ar gaisa 
rekuperatoriem. Prognozējamais ietaupījums 
aptuvens - atkarībā no faktiskā telpu izmantošanas 
grafika un ventilācijas prasībām. Aprēķinā pieņemts, 
ka vidējā gaisa apmaiņas kārta ēkā nepārsniegs 0,55 
kārtas stundā. Rekuperācijas sistēmas kopējā 
efektivitāte 60%. 6,72 34 7,73 39,1 4,4% 1,77 

24 

Apkures sistēmas rekonstrukcija. Ieteicams 
izbūvēt griestu apkures sistēmu - apkures 
sistēma speciāli piemērota telpām ar 
augstiem griestiem. n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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 KOPĀ VISIEM KORPUSIEM 99,69 504,2 114,64 579,83 65,1% 26,32 
SSMA – standarta siltumizolācijas materiāls ar λ≤0,045 W/mK, ja nav noteikts citādi. 
CO2 aprēķinam izmantotais koeficients – 0,264  t/MWh (vidējais centrālapkurei). 
 
Piezīmes. 

2 –izmantots aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums; 
3 - Oglekļa dioksīds (CO2) rodas fosilā kurināmā degšanas procesā enerģijas ražošanai, 

t.sk. ēkas apkurei, gaisa kondicionēšanai (dzesēšanai), karstā ūdens sagatavošanai, ventilācijai 
un apgaismojumam. Rēķina no piegādātās enerģijas īpatnējā ietaupījuma. 

 
Nosakot veicamos pasākumus, ēkas energoaudita pārskata autors sadarbojas ar 

sertificētu arhitektu vai būvinženieri, kas atbilstoši noteikumu 4.pielikumam sagatavo sertificēta 
arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma rakstu, tādējādi nodrošinot vienādu 
pasākumu paredzēšanu abos dokumentos. 

 
6.daļa. Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze 

 

 

 

Esošā 
situācija  

Prognoze pēc 
energo- 

efektivitātes 
pasākumu 
īstenošanas  

Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums kWh/m2 gadā 128,8 - 
Izmērītais ēkas apkures energoefektivitātes 

novērtējums 
kWh/m2 gadā 128,8 - 

Aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums kWh/m2 gadā 153,11 53,43 
Aprēķinātais ēkas apkures energoefektivitātes 

novērtējums 
kWh/m2 gadā 153,11 53,43 

Izmērītais CO2 emisijas novērtējums kgCO2    gadā 166 626 - 
Aprēķinātais CO2 emisijas novērtējums kgCO2    gadā 204 452 71 343 

 
Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energoaudita ieteikumiem, ēkas 
renovācijas projekta priekšlikumu sadaļu un to nosaka kā izmērīto enerģijas patēriņu pēc 
pasākumu veikšanas. 


