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AtJAUNoJAMIE ENErgorESUrSI MĀJĀS

Nepatīkama pieredze ar lieliem rēķiNiem par siltumu vai patērēto elektrību ir bijusi Ne 
vieNam vieN latvijas iedzīvotājam. progNozes rāda, ka eNergoresursu ceNa turpiNās 
augt. tādēļ taupot eNerģiju, tiek ietaupīta Nauda. vislabākā eNerģija ir Neizlietotā 
eNerģija!

lai pircējiem izvēli padarītu vieglāku, No 2011.gada eiropas savieNības valstīs ir 
ieviesta elektropreču marķēšaNas vieNotā kārtība, kas uzliek par pieNākumu ražotājiem 
precīzāk Norādīt attiecīgās preces elektroeNerģijas uN citu Nozīmīgu resursu patēriņu. 
marķēšaNas prasības ir izstrādātas četrām preču grupām - televizoriem, mājsaimNiecībā 
lietojamām aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšaNas mašīNām uN sadzīves veļas 
mazgāšaNas mašīNām. uz šīm precēm ražotājiem ir jāuzlīmē staNdartizētas etiķetes, 
kurās pieejama iNformācija par preces eNergoefektivitātes klasi uN citiem būtiskiem 
parametriem, kas saistīti ar eNergoefektivitāti uN citu būtisku resursu patēriņu. 

siltumeNerģijas patēriņš daudzdzīvokļu ēkās pētījumos Novērtēts robežās No 
195 līdz 250 kWh/m2 gadā. vidējais eNerģijas patēriņš apkurei uz 1 m2 
2007.gadā bija 218 kWh/m2. latvijā veiktie ēku eNergoauditi parāda, ka 
ēku reNovējot, siltumeNerģijas patēriņu iespējams samaziNāt par aptuveNi 90 
kWh/m2 gadā. mērījumi tajās daudzdzīvokļu ēkās, kas jau ir NosiltiNātas, 
rāda, ka vidējais ietaupījums siltumeNerģijas patēriņam ir 45-55%. 

latvijā ir daudz piemēru daudzdzīvokļu māju siltiNāšaNai, taču 
siltuma patēriņu var uzlabot arī vieNģimeņu mājām. vieNģimeNes 
māja “lielkalNi”, kas atrodas ģipkā, rojas Novadā, uzvarēja 
savā kategorijā 2010.gada koNkursā par eNergoefektīvāko ēku 
latvijā. ēkas kopējā platība ir 191,8 m2, uN ēka ekspluatācijā 
tika Nodota 2010.gadā. mājā ir ierīkots zemes siltumsūkNis, kas 
NodrošiNa apkuri uN karsto ūdeNi. ēkā ir trīskārši stikloti logi 
uN stiklota fasāžu sistēma, kā arī virsgaismas logos ir ierīkoti 
fotoelemeNti. šīs divstāvu ēkas siltumeNerģijas patēriņš – 28 
kWh/m2 gadā. šī ir vieNa No pirmajām zema eNerģijas patēriņa 
ēkām latvijā, kurā izmaNtota virkNe pasīvās mājas būvNiecības priNcipu uN koNstruktīvo elemeNtu.   

uz mājsaimNiecībās izmaNtojamām elektroprecēm jau pašlaik ir  Norādīta iNformācija par 
to, cik efektīva eNerģijas patēriņa ziņā ir  koNkrētā iekārta. tā ir izvēle maksāt vairāk 
par iekārtu uN iekārtas lietošaNas laikā maksāt mazāk par patērēto eNerģiju. jauNāks 
patiešām Nozīmē eNergoefektīvāks uN dažādi automatizēti risiNājumi elektroeNerģijas 
uN siltuma patēriņa aprēķiNiem latvijas iedzīvotājam varētu likt padomāt par dažādām 
izvēlēm, aprīkojot savus mitekļus ar jauNām iekārtām. 

der atcerēties, ka Normatīvi uN tehNika ir bezspēcīga cilvēka paradumu priekšā, tādēļ 
taupīt eNergoresursus ir jāmācās. 

IlgtSPĒJĪgA ENErĢIJA lAtvIJĀ

projektu fiNaNsiāli atbalsta ziemeļu miNistru padome uN es vides ģeNerāldirektorāts pilsoNiskās sabiedrības atbalstam iNforse-europe 2010.gadā

mājsaimNiecību sektors latvijā patērē aptuveNi trešo daļu (vairāk kā 30%) No kopējā gala eNerģijas patēriņa – tas ir daudz. eiropas 
savieNībā šis rādītājs ir aptuveNi 25%. No 2000.gada Novērojama teNdeNce, ka gala eNerģijas patēriņš latvijas mājsaimNiecībās 
pieaug – ar katru gadu palieliNās elektroeNerģijas patēriņš. kopējo patēriņu ietekmē arī tas, ka palieliNās mājokļu apkuriNāmās 
platības pieaugums. 

siguldā, piloprojekta ietvaros, 2010.gadā daudzdzīvokļu ēkai uzstādīta saules uN graNulu siltumapgādes sistēma. tādejādi papildus 
ceNtralizētai siltumapgādei, ēkas siltumapgādē uN karstā ūdeNs NodrošiNāšaNā tiek izmaNota saules eNerģija (saules kolektors uz 
ēkas jumta) uN koksNes graNulas (graNulu katls blakus ēkai). mājas iedzīvotājiem par apkuri uN karsto ūdeNi būs jāmaksā aptuveNi 
par 20% mazāk salīdziNot ar latvijā tradicioNālām siltumapgādes sistēmām.  

attiecībā uz jauNām būvēm – ēku eNergoefektivitātes likums latvijā Nepieprasa projektēt zema eNergoptēriņa vai pasīvās ēkas. pašreiz 
tas Notiek pēc brīvprātības priNcipa. taču eiropas parlameNts ir lēmis, kas līdz 2019. gadam visām jauNbūvēm jāatbilst Nulles 
eNerģijas prasībām, proti, ēkām jāsaražo tik daudz, cik tās patērē apkurei. tāpēc, lai pasīva vai zema eNergopatēriņa ēka atbilstu 
Nulles eNerģijas prasībām, apkurei jāizmaNto Ne tikai zemes siltumsūkņa, bet arī solārā vai vēja eNerģija. 
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