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Kaut arī pēdējos gados zie-
mas Latvijā nav bijušas bar-
gas, bet drīzāk mērenas, mū-
su klimatiskās zonas laikaps-
tākļi ir svārstīgi un neprog-
nozējami. Arī tad, ja ārā gaisa 
temperatūra svārstās ap nul-
li, ir ļoti svarīgi, lai telpās bū-
tu silti un omulīgi, turklāt ne-
pārmaksājot par komfortu 
pārāk dārgi. Uzņēmuma 
Grandeg īpašnieks Andris 
Lubiņš skaidro, ka ir divi gal-
venie aspekti, kas nodrošina 
patīkamu un ekonomisku 
apsildi mājoklī – ēkas siltu-
ma zudumu novēršana un 
atbilstošas, kvalitatīvas ap-
kures sistēmas ierīkošana. 
Kaut arī vispareizāk par ap-
kures katla izvēli un siltinā-
šanu būtu domāt jau uzreiz 
pēc iepriekšējās apkures se-
zonas beigām, arī patlaban 
vēl nekas nav nokavēts. 

Energoaudits var palīdzēt
«Ziemā, kad uzkrīt neliela 
sniega sega, bieži vien varam 
novērot, ka vietām uz jumta 
tā nokūst ātrāk vai arī strau-
jāk kūst tuvu ēkas pamatiem 
pie kādas no sienām. Tas no-
zīmē, ka šajās vietās notiek 
siltuma zudumi,» skaidro Lu-
biņš. 

Ja mājas īpašnieks vēlas 
maksimāli precīzi noteikt sil-
tuma zuduma apjomu un 
veikt visefektīvākos pasāku-
mus tā novēršanai, ieteicams 
izmantot energoaudita pa-
kalpojumus – ēku termogrā-
fijas veikšanu un siltuma zu-
dumu aprēķinu. Apsekojuma 
laikā galvenokārt tiek novēr-
tētas objekta norobežojošās 
konstrukcijas – sienas, jumti, 
logi, durvis. Veicot energoau-
ditu, tiek precīzi noteikts pa-
tērētās siltuma enerģijas ap-
joms un cik daudz tas aiz-
plūst caur katru ēkas kons-
truktīvo elementu. Veicot 
matemātiskus aprēķinus, 
tiek noteikti ēkas vājie pun-
kti, sniegti ieteikumi siltinā-
šanas darbiem un kādu efek-
tu tie dos (cik ilgā laikā tiks 
atpelnīti ieguldījumi). Ener-
goauditus veic sertificēti ek-
sperti, kuru kontakti atroda-
mi visvienkāršākajā veidā – 
internetā. Jārēķinās gan, ka 
energoaudits prasa zināmas 
izmaksas.

Galvenie zudumu vaininieki
Galvenie siltināšanas pasā-
kumi visbiežāk nepieciešami 
kā komplekss darbs – nepie-
tiek tikai ar logu nomaiņu, 
uzmanība jāpievērš arī ēkas 
ārsienu siltināšanai (ja māja 
būvēta, piemēram, pirms 20 
un vairāk gadiem, iespējams, 
tai nav gana atbilstošas silti-
nāšanas), arī jumta un bēni-
ņu daļa veicina lielus siltuma 
zudumus – gluži kā sala laikā 
galva bez cepurītes visam 
ķermenim liek salt vairāk ne-
kā tad, ja tā ir apsegta. Pagra-
ba pārsegumu siltināšanu arī 
nevajadzētu atstāt novārtā, 
kā arī vajadzētu parūpēties 

par ārdurvju nomaiņu un sil-
tināšanu, pārliecināties, vai 
vējtveris nerada siltuma zu-
dumus. Arī tāda lieta kā ven-
tilācijas sistēmas rekonstruk-
cija, cauruļu siltumizolācijas 
uzlabošana var būt nepiecie-
šama kopējai ēkas energo-
efektivitātes uzlabošanai, un, 
protams, iespējams, ka uzla-
bojumi vajadzīgi apkures sis-
tēmai – nomainot vecos ra-
diatorus pret jauniem, ierī-
kojot siltās grīdas vai nomai-
not apkures katlu. 

Videi draudzīgs
Kādu apkures katlu izvēlēties 
– gāzes, ogļu, malkas vai gra-
nulu? Varbūt ierīkot siltum-
sūkni? Arvien modernāk un 
populārāk ir aprīkot ēku ar 
granulu apkures katlu, stāsta 
Andris Lubiņš, uzsverot, ka 

izvēle ir atkarīga gan no ēkas 
veida, gan saimnieku dzīves-
veida un prioritātēm. Kādam 
ir pieejama dabasgāze un ēr-
ti un ekonomiski šķiet māju 
apsildīt ar to, cits priekšroku 
dod zaļam dzīvesveidam un 
kā vienu no kritērijiem vērtē 
arī ietekmi uz vidi. «Viens no 

zaļiem ēku apsildes veidiem 
ir siltumsūknis, jārēķinās 
gan, ka tā ierīkošanas izmak-
sas ir augstas. Siltumsūknis 
neizmanto resursus, kas nav 
atjaunojami, un nerada iz-
mešus, taču, lai tas darbotos, 
nepieciešama elektrība, un, 
domājot par videi draudzīgu 

risinājumu, jāvērtē, no kurie-
nes šī elektrība nāk un kādu 
ietekmi uz vidi atstāj tās ie-
guves process. Savukārt gra-
nulu ražošanai izmanto kok-
snes apstrādes pārpaliku-
mus, tos sapresējot. Sadegot 
izdalās CO2, taču tas atgrie-
žas vidē, jo fotosintēzes re-

zultātā koki augot to atkal 
absorbē un tādējādi notiek 
bezatkritumu cikls,» skaidro 
Lubiņš.

Mūsdienīgi granulu katli ne 
tikai efektīvi darbojas, bet arī 
ir ērti vadāmi, jo aprīkoti ar 
sistēmu, kura darbojas ar mo-
bilās aplikācijas palīdzību. 5

Nesalt un nepārmaksāt
Siltināšana un apkures sistēmas uzlabošana palīdzēs ziemu pārlaist omulīgi
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TuvoJoTies drēgnajam 
rudens un ziemas periodam, 
jau laikus māju un dzīvokļu 
īpašniekiem ir vērts padomāt 
par radiatoru nomaiņu, lai 
aukstajā sezonā uzturēties 
mājoklī būtu silti un patīka-
mi. Nereti vecie čuguna ra-
diatori liekas vēl gana labi, 
bet visbiežāk tas ir mānīgi, jo 
spējam novērtēt tikai izska-
tu. Iespējams, ka vecais ra-
diators pie sienas jau atrodas 
vairākus gadu desmitus un 
laika gaitā uz radiatora iekšē-
jām sieniņām ir izveidojies 
nosēdumu slānis, kas neļauj 
siltumam nonākt telpā. Tā-
pēc radiators savas funkcijas 
pilda tikai par 50% vai pat vēl 
mazāk, skaidro SIA Onninen 
un SIA Retting Radiators spe-
ciālisti.

Sensors precizitātei
Pie radiatoru nomaiņas jā-
atceras, ka primārais radia-
toru uzdevums ir piegādāt 
sabiedriskajām un dzīvoja-
mām telpām optimālu siltu-
ma daudzumu – lai tā nebū-
tu par maz, bet lai arī nebū-
tu pārpalikumu. Tāpēc pirms 
radiatoru maiņas noteikti 
būtu jākonsultējas ar spe-
ciālistu, kurš tad arī precīzi 
noteiks nepieciešamo siltu-
ma jaudu attiecīgajai telpai, 

ņemot vērā visus nepiecie-
šamos apkures sistēmas pa-
rametrus. Nepiemērots ra-
diators vai nepareiza tā 
montāža var būtiski ietek-
mēt pārējās ēkas siltumap-
gādes darbību. Nepiecieša-
mo siltuma daudzumu, kas 
radiatoram jānodrošina, no-

saka pēc telpas gabarītiem 
un iespējamajiem siltuma 
zudumiem. Lai jaunie radia-
tori sniegtu maksimālu 
komfortu telpā, būtu vēlams 
tos aprīkot ar termoregulē-
jošo armatūru. Tas palīdzēs 
uzturēt telpā optimālu tem-
peratūru, kā arī ļaus taupīt 

enerģiju. Radiatoru ter-
mostati saglabā noteiktu vē-
lamo istabas temperatūru 
atsevišķi katrā telpā un pa-
līdz samazināt enerģijas pa-
tēriņu. Tie var ietaupīt ap-
mēram 20%, salīdzinot ar 
rokas vārstu. Izvēloties ter-
mostatisko sensoru, jāņem 

vērā vairāki kritēriji. Senso-
ram vienmēr jāspēj noteikt 
apkārtējo gaisa temperatū-
ru. Radiatoru termostati ar 
iebūvētiem sensoriem vien-
mēr jāuzstāda horizontāli, 
lai apkārtējais gaiss var brīvi 
cirkulēt ap sensoru. Ražotāji 
neiesaka uzstādīt iebūvētos 

sensorus vertikāli, jo siltums 
no vārsta korpusa un, iespē-
jams, arī no caurulēm trau-
cēs pareizu termostata dar-
bību. 

Arī izskatam ir nozīme
Kad visa informācija par sil-
dķermeņa jaudu un izmēru 
noskaidrota, var doties uz 
veikalu un izvēlēties piemē-
rotāko. Ņemot vērā, ka radia-
tora iegāde ir ilgtermiņa ie-
guldījums, ir vērts padomāt 
par tā izskatu un, protams, 
kvalitāti. Viens no kvalitātes 
faktoriem varētu būt sildķer-
meņa garantija. Populārākie 
zīmoli piedāvā 10 gadu ga-
rantiju. Radiatora dizainu 
katrs var izvēlēties pēc savām 
iespējām. Vēl joprojām po-
pulārākie ir tērauda paneļu 
radiatori, kuru dizainu iespē-
jams uzlabot, mainot krāso-
jumu vai pasūtot radiatoru 
ar gludu priekšējo paneli. 
Tiem, kuri nevēlas veikt lielas 
pārbūves esošajā sistēmā, 
bet vienlaikus vēlas uzlabot 
savu apkures sistēmas efekti-
vitāti, piemēroti būs radiato-
ri ar augstumu 550 mm un 
kuru pievienojumi sistēmai 
atbilst vecajiem čuguna ra-
diatoriem. Šāda radiatora 
nomaiņa neprasīs lielus ie-
guldījumus, un nebūs nepie-
ciešamības pārbūvēt esošos 
cauruļvadus. 5

Jauni radiatori, siltāks mājoklis
Radiatoru nomaiņa palīdz ietaupīt un ziemā nesalt
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Ja gRiBas iegūt neatkarī-
gu apkures sistēmu, dzīvojot 
dzīvoklī, tas ir iespējams, tur-
klāt vienlaikus rūpējoties gan 
par funkcionalitāti –  siltu-
mu, gan dizainu. Šāds risinā-
jums ir granulu apkures ka-
mīns.

Lielākoties autonomās ap-
kures sistēmas daudzdzīvok-
ļu ēkās izmanto dabasgāzi 
gan siltuma saražošanai, gan 
ūdens sildīšanai. Kādā telpas 
stūrī atrodas apkures ierīce, 
kuru, sākot just mājoklī ne-
omulīgu vēsumu, vienkārši 
ieslēdzam, noregulējot vaja-
dzīgo temperatūru. Ja dzī-
voklī ir saimniecības telpa un 
tehniskie risinājumi ļauj, lie-
lais katls tiek novietots tajā 
un ar savu klātbūtni neap-
grūtina mājiniekus ne fiziski, 
ne estētiski, taču ne visiem 
šādas telpas ir un nākas ie-
kārtai atvēlēt vietu, piemē-
ram, virtuvē – tur arī parasti 
ir pieejami gāzes pievadi. 

«Aizvien vairāk arī Latvijā 
pieaug granulu kamīnu po-
pularitāte dzīvokļu apsildīša-
nai, jo tie ir ne tikai praktiski 
un ekonomiski, bet arī izska-
tās dizainiski pievilcīgi un tā-
du kamīnu var likt kaut vai 
dzīvojamajā istabā,» stāsta 
SIA Commodus pārstāvis 
Henrijs Vimba. Arī granulu 
katlus var izmantot ne tikai 
privātmāju, bet arī dzīvokļu 
apkurināšanai, taču arī šajā 

gadījumā aktuāls ir vietas un 
dizaina jautājums. Protams, 
arī izvēloties granulu kamī-
nu, jāplāno, kur tiks glabāts 
kurināmais – vai ir pieejams 
pagrabs vai tamlīdzīga telpa. 
Jāņem vērā arī tas, ka šādiem 
kamīniem ir samērā nelielas 
granulu tvertnes un, lai no-
drošinātu siltumu ziemas 

aukstākajos periodos un ap-
sildītu, piemēram, 90 kvad-
rātmetru lielu dzīvokli, gra-
nulas būs jāpapildina reizi 
dienā. Pavasara – rudens pe-
riodā reizi trīs četrās dienās. 
Ja mīlat daudz ceļot un bieži 
atrasties ārpus mājokļa, gra-
nulu kamīns nebūs izdevīgā-
kais risinājums. 

Granulu kamīnos iebūvē-
tas visas nepieciešamās 
funkcijas līdzīgi kā granulu 
katlos – gan sūknis, gan pārē-
jās funkcijas –   tie ir aprīkoti 
ar izplešanās trauku, cirkulā-
cijas sūkni†un drošības gru-
pu. Jāņem vērā arī ventilāci-
jas iespējas – kā tiks novadīti 
granulu degšanas rezultātā 

radušies dūmi. Kā papildele-
ments kamīna komplektācijā 
ietilpst arī dūmvads, taču 
tam, līdzīgi kā ar malku kuri-
nāmai krāsnij vai kamīnam, 
ir nepieciešams centrālais 
dūmvads.

Atkarībā no apsildāmās 
telpas lieluma pielāgojami 
arī dažādi kamīni. Ir kamīni, 

kas siltumu dod ar siltā gaisa 
plūsmu, kas veidojas, sade-
got kurināmajam. Šāds ka-
mīns paredzēts nelielas tel-
pas apsildei – līdz sešdesmit 
kvadrātmetriem – un var dar-
boties kā papildu elements 
apkures sistēmā.

Ir granulu kamīni, kas pie-
slēdzami pie esošās apkures 
sistēmas vai izveidojot to no 
jauna. «Augstas efektivitātes 
centrālapkures granulu ka-
mīni ir veidoti pēc jaunāka-
jām dizaina tendencēm ar 
lielu priekšējo durvju stiklu, 
kas ienesīs patīkamu atmos-
fēru jebkurā mājoklī,» uzsver 
H. Vimba. 

Kamīni regulējami ar tāl-
vadības pulti, tiem ir dažādas 
funkcijas jaudas un gaisa 
temperatūras regulēšanai. 

Kamīni ir jātīra – atkarībā 
no modeļa reizi nedēļā vai 
reizi mēnesī, modernākās 
sistēmas – reizi sezonā. 5

Granulu kamīns kā siltuma avots dzīvoklī
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LAI rūpētos par energoefek-
tivitāti mājā un ietaupītu, ta-
jā skaitā uz siltuma rēķina, 
svarīgi ir saimniekot gudri. 
Energoefektivitātes pasāku-
mi nav nekas jauns un ļoti 
sarežģīts. Tomēr, lai sasnieg-
tu rezultātu, energoefektivi-
tāte jāveido kompleksi – sva-
rīgi ir visi ēkas dzīves cikla 
posmi: būvniecības process 
un būvmateriāli, racionāla 
tehnikas izvēle un gudra 
saimniekošana ekspluatāci-
jas laikā. Jebkurai ēkai iespē-
jams veikt rekonstrukciju pēc 
pasīvo ēku principiem.

Daba pasaka priekšā
Pasīvās un gandrīz nulles 
enerģijas ēkas ne tikai ļauj 
sasniegt zemu enerģijas pa-
tēriņu, bet arī nodrošina la-
bākus dzīves apstākļus un 
tiek būvētas, rūpīgi pārdo-
mājot katru darba soli jau 
projektēšanas stadijā. Šādu 
ēku būvniecību var veikt ti-

process tiek stingri uzrau-
dzīts, un tā ir garantija ēkas 
kvalitātei un ilgmūžībai. Pro-
tams, ne katrs būvēs jaunu 
māju un ne katram ir iespē-
jas realizēt visus pasīvās ēkas 
principus, taču ir aspekti, ko 
vērts ņemt vērā ikvienam, un 
idejas, ko iespējams nošpi-
kot, lai padarītu energoefek-
tīvāku savu mājokli. Piemē-
ram, logu atrašanās saules 
pusē un efektīvs noēnojums, 
kā arī atbilstošas logu siltinā-
šanas un dubulto vai trīskār-
šo pakešu izvēle. Svarīgi, lai 
būtu pareizi siltināta ēka, at-
bilstošas jaudas apkures sis-
tēma, ventilācijas sistēma ar 
siltuma atgūšanu, skaidro in-
ženieris Kārlis Grīnbergs. Pa-
sīvajām ēkām raksturīga arī 
atjaunojamās enerģijas pie-
gāde no centralizētajiem vai 
lokālajiem enerģijas piegā-

dātājiem, piemēram, saules 
bateriju izmantošana un vēja 
enerģija. Latvijā atjaunoja-
mie enerģijas resursi ir ap-
mēram 35% no kopējā apjo-
ma, kā vēsta Centrālā statis-
tikas pārvalde, piemēram, 
vairākās Latvijas pilsētās sil-
tumenerģija 100% tiek piegā-
dāta no atjaunojamajiem 
enerģijas resursiem, t. i., no 
šķeldas katlu mājas.

Siltāk un dabiskāk
Runājot par ēkas siltināšanu 
pasīvo māju kontekstā, tiek 
uzsvērta arī mijiedarbība ar 
vides piesārņojuma mazinā-
šanu. CO2 (oglekļa dioksīds) 
ir bezkrāsaina gāze, galve-
nais produkts, kas rodas da-

žādu kurināmo (degvielas, 
gāzes, ogles) sadegšanas pro-
cesā. Tas ir piesārņojumu 
raksturojošs rādītājs – jo vai-
rāk patērējam enerģiju, jo lie-
lāks atmosfērā nonākušais 
sadegšanas gāzu daudzums. 
Nosiltinot ēku, kura pieslēgta 
centrālapkurei, ar 200 mm 
biezu minerālvates slāni, tiek 
ietaupīti 25 000 kg CO2 gadā. 
Lai saražotu, transportētu uz 
būvobjektu un iestrādātu šo 

minerālvates daudzumu, tiek 
patērēti 26 000 kg CO2, vēsta 
Passivehouse.lv aprēķini. Jau 
otrajā gadā kopējais CO2 iz-
mešu ietaupījums no sienu 
siltināšanas ir lielāks nekā 
patērētais stikla vates ražoša-
nā. Jāņem vērā katra siltum-
izolācijas veida atšķirīgais ra-
žošanas process, ar dažādu 
enerģijas patēriņu, taču jeb-
kurš siltumizolācijas veids 
vismaz piecu gadu periodā 

ietaupa vairāk enerģijas, ne-
kā patērēts tā ražošanā. Ma-
zāk enerģijas tiek patērēts, 
izmantojot otrreiz pārstrādā-
tus materiālus – celulozes vai 
stikla siltumizolāciju. Turklāt 
no 2018. gada visām jaunbū-
vēm publiskajā sektorā jā-
nodrošina zema enerģijas 
patēriņa ēku standarti, tāpēc 
arvien vairāk sabiedrisko ēku 
tiek būvētas un atjaunotas, 
ņemot vērā energoefektivitā-
tes kvalitātes principus. 

Tehnoloģijas palīdz taupīt
Gudra saimniekošana kļūst 
arvien aktuālāka un vienlai-
kus atrisina taupības barje-
ras – cilvēcisku aizmāršību, 
priekšstatu, ka taupīt ir sa-
režģīti, nezināšanu un citas. 
Gudrās mājas koncepta po-
pularitāte tikai aug. Pirms 
pāris gadiem veiktā Samsung 
dzīvesstila aptauja atklāj, ka 
vairāk nekā puse (57%) ap-
taujāto Latvijas iedzīvotāju 
ikdienā seko savam energo-
resursu patēriņam. Katrs ot-
rais jeb 53% respondentu to 
dara, lai samazinātu rēķinus, 
bet trešdaļu (39%) motivē ie-
spēja ierobežot ietekmi uz 
apkārtējo vidi. Turklāt 76% 
respondentu atzīst, ka viens 
no izplatītākajiem veidiem, 
kā kontrolēt enerģijas patēri-
ņu, ir izvēlēties energoefektī-
vu sadzīves tehniku, kas ļauj 
regulēt patēriņu. Piemēram, 
ar moderno tehnoloģiju palī-
dzību iespējams apkuri no-
regulēt uz minimumu, ka-
mēr neesat mājās, un stundu 
vai divas pirms atgriešanās 
ieslēgt vēlamo komforta tem-
peratūru, tāpat noregulējot 
zemāku temperatūru naktī 
un iestatot sistēmu, kas stun-
du pirms plānotās pamoša-
nās atkal silda vairāk. 5

Principi, ko aizņemties
Jebkurai mājai iespējams pielāgot pasīvo ēku principus

0 VIENĢIMENES pasīvā ēka – māja Daugaviņas, kurā nav apkures sadales sistēmas un kā vienīgais sildķermenis kalpo 
kamīns, tapusi 2011. gadā. Apkurināmā platība – 98,5 m2. Arhitekts Ervīns Krauklis.  PA S I VA M A JA . LV P U B L I C I TĀT E S M AT E R I Ā L I
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standarti

0 ĒRGĻU arodvidusskolas dienesta viesnīca, rekonstrukci-
jas gads – 2012., to veica arhitekts Ervīns Krauklis.
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