
1.8. Normatīvie akti, kas reglamentē siltumapgādes, ventilācijas un 

gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanu, būvuzraudzību 

un būvdarbu vadīšanu 

 
(Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā pretendentiem un būvspeciālistiem jāievēro arī 

veiktās izmaiņas uz normatīvo aktu pielietošanas brīdi) 

Likumi: 

- Būvniecības likums; 

- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums; 

- Aizsargjoslu likums; 

- Vides aizsardzības likums; 

- Ēku energoefektivitātes likums; 

- Enerģētikas likums. 
 

Ministru kabineta noteikumi: 

- Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus”; 

- Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumi Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība”; 

- Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;  

- Ministru kabineta 22.05.2013.noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

- Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju 

būvnoteikumi”; 

- Ministru kabineta 10.06.2003. noteikumi Nr.300 „Darba aizsardzības prasības 

darbā sprādzienbīstamā vidē”. 

- Ministru kabineta 8.04.2021. noteikumi Nr.222 “Ēkas energoefektivitātes 

aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”; 

- Ministru kabineta 09.07.2013. noteikumi Nr.383 „Noteikumi par ēku 

energosertifikāciju”; 

- Ministru kabineta 03.09.2002. noteikumi Nr.400 “Darba aizsardzības prasības 

drošības zīmju lietošanā”; 

- Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas 

sistēmas noteikumi”. 

- Ministru kabineta 19.04.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 

- Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” 

- Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”; 

- Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumi Nr.671 “Būvniecības ieceres 

publiskas apspriešanas kārtība”; 

- Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un 

lietošanas noteikumi”; 

- Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa 

kvalitāti”. 

 

 



Latvijas būvnormatīvi, kuri apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem: 

- LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”; 

- LBN 003-19 „Būvklimatoloģija”; 

- LBN 008-15 „Inženiertīklu izvietojums”, 

- LBN 200- 21,,Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”;  

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”; 

- LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 

- LBN 207-15 „Ģeotehniskā projektēšana”; 

- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”; 

- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”; 

- LBN 405-15 ,,Būvju tehniskā apsekošana”; 

- LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

 

Ministru kabineta noteikumu izpildei piemērojamie standarti, kā arī citi standarti, kuri 

nosaka prasības  inženiertehniskajām sistēmām: 

- ETAG 018 (1-4 daļa) „Ugunsaizsardzības izstrādājumi” 

- LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas 

- 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai 

ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”; 

- LVS CEN/TS 54-32:2015 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes 

sistēmas. 32.daļa: Balss ugunsgrēku izziņošanas sistēmu plānošana, 

projektēšana, uzstādīšana, sagatavošana, lietošana un uzturēšana"; 

- LVS 187 „Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”. 

- LVS EN 253 Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un 

apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda 

ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku; 

- LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 

signālkrāsojums”; 

- LVS EN 448 Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un 

apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda 

ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku; 

- LVS EN 488 Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un 

apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Siltumizolēti un 

apvalkoti tērauda vārsti tērauda ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un 

polietilēna ārējo apvalku; 

- LVS EN 489 Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un 

apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavs savienojums 

tērauda ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo 

apvalku; 

- LVS EN 671-1 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 1.daļa: 

Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm"; 

- LVS EN 671-2 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 2.daļa: 

Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni”; 

- LVS EN 671-3 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 3.daļa: 

Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni un šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni 

ekspluatācija”; 

- LVS 1046:2017 Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai; 



- LVS 1054:2020 ,,Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes 

sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16bar). Būvniecības 

ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana.   

- LVS EN 1443:2003 A Dūmvadi - Vispārīgās prasības 

- LVS EN 1857:2010 Dūmvadi. Sastāvdaļas. Dūmvadu betona oderējums

 LVS EN 1858+A1:2011 Dūmvadi. Sastāvdaļas. Dūmvadu betona bloki 

- LVS EN 1859+A1:2013 Dūmvadi. Metāla dūmvadi. Testa metodes Dūmeņi - 

Prasības un testēšanas metodes māla keramikas dūmvadu augšgaliem 

- LVS EN 10217-1:2003Metinātās tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem 

spiediena - Piegādes tehniskie nosacījumi - 1.daļa: Neleģēta tērauda caurules 

ar norādītām īpašībām istabas temperatūrā. 

- LVS EN 10255+A1:2009 Neleģēta tērauda caurules metināšanai un vītnes 

iegriešanai. Piegādes tehniskie noteikumi. 

- LVS EN12101-1 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 1.daļa: Dūmu 

barjeru specifikācija”; 

- LVS EN 12101-2 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 2.daļa: Specifikācija 

dabiskai dūmu un karstuma ventilācijai”; 

- LVS EN 12101-3 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 3.daļa: Specifikācija 

elektriskajiem dūmu un karstuma izplūdes ventilatoriem”; 

- LVS EN 12101-4 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 4. daļa: Iemontētas 

dūmu un karstuma izvades ventilācijas sistēmas (DKIVS)” 

- LVS CEN/TR 12101-5 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 5.daļa: 

Norādījumi par funkcionālajiem ieteikumiem un aprēķinu metodēm attiecībā uz 

dūmu un karstuma izvades sistēmām”; 

- LVS EN 12101-6 „ Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 6.daļa: 

Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu – Piederumi”; 

- LVS ISO 12176-2:2008 “Plastmasas caurules un veidgabali. Iekārta 

polietilēna cauruļsistēmu savienošanai ar kausēšanu. 2. daļa: Metināšana ar 

elektrouzmavām”; 

- LVS EN 12201-2+A1:2014 “Plastmasas cauruļvadu sistēmas ūdens apgādei, 

drenāžai un kanalizācijai zem spiediena. Polietilēns (PE). 2.daļa: Caurules; 

- LVS EN 12599:2013”Ēku ventilācija. Testa procedūras un mērīšanas metodes, 

nododot ekspluatācijā ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas”; 

- LVS EN 13501-1+A1:2011 L “Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija 

pēc to reakcijas uz uguni. 1. daļa: Klasifikācija, pielietojot testēšanas datus no 

ugunsreakcijas testiem 

- LVS EN 13501-2+A1:2011 L “Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija 

pēc to reakcijas uz uguni. 2. daļa: Klasifikācija, pielietojot ugunsizturības testa 

datus, izņemot ventilācijas sistēmām paredzētos izstrādājumus” 

- LVS NE 13941 “Ar izolāciju apvalkoto centralizētās siltumapgādes cauruļvadu 

sistēmu projektēšana un montāža”. 

- LVS EN 14241-1:2013 Dūmvadi. Elastomēra blīvējums un elastomēra 

blīvējuma materiāli. Prasības materiāliem un testēšanas metodes. 1.daļa: 

Blīvējumi dūmvadu oderējumos; 

- LVS EN 14336:2005 “Ēku apkures sistēmas - Ūdensapsildes sistēmu 

uzstādīšana un pieņemšana ekspluatācijā” 

- LVS EN 14901:2015 “Kaļamā čuguna caurules, veidgabali un cauruļu 

aprīkojums. Epoksīdpārklājums (īpaši izturīgs) veidgabaliem un cauruļu 

aprīkojumam. Prasības un testēšanas metodes”; 



- LVS EN 15251:2007 Telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras 

režīma, apgaismojuma un akustikas) parametri ēku projektēšanai un to 

energoefektivitātes novērtēšanai; 

- LVS EN 15423 „Ēku ventilācija. Ugunsdrošība gaisa sadales sistēmām ēkās”; 

- LVS EN ISO 22391-2:2010 “Plastmasas cauruļvadu sistēmas karstā un aukstā 

ūdens apgādei. Paaugstinātas termoizturības polietilēns (PE-RT). 2. daļa: 

Caurules 

- LVS EN 60079-10-1:2009 „Eksplozīvās atmosfēras. 10-1. daļa: Zonu 

klasifikācija. Eksplozīvo gāzu atmosfēras” (IEC 60079-10-1:2008 „Explosive 

atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres). 

- LVS NE 970 Metināto kausēto šuvju nesagraujoša pārbaude. Vizuālā pārbaude; 

- LVS NE 13018/A1 Nesagraujošā pārbaude. Vizuālā pārbaude. Vispārējie 

principi 

- LVS NE 1714 Metināto šuvju nesagraujošā pārbaude. Metināto  savienojumu 

ultraskaņas pārbaude; 

- LVS NE 1712/A2 Metināto šuvju nesagraujošā pārbaude. Metināto  

savienojumu ultraskaņas pārbaude. Pieņemšanas līmeņi. 

- LVS NE 571-1 Nesagraujošie testi. Testēšana ar penetrācijas metodi. 

!.daļa:Vispārīgie principi. 

 

 

Ēku energoefektivitātes aprēķinu grupa 

1 EN ISO 52000-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes 

novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras 

(ISO 52000-1:2017) 

2 EN ISO 52003-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Rādītāji, prasības un sertifikācija. 

1.daļa: Vispārīgie aspekti un pielietošana kopējai 

energoefektivitātei (ISO 52003-1:2017) 

3 EN ISO 52010-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ārējās vides apstākļi. 1.daļa: 

Klimatisko datu pārveidošana enerģijas aprēķinos (ISO 52010-

1:2017) 

4 EN ISO 52016-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās 

enerģijas, iekšējās temperatūras un sajūtamā un latentā siltuma 

slodzes. 1.daļa: Aprēķina procedūras (ISO 52016-1:2017) 

5 EN ISO 52018-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Rādītāji daļai ēku energoefektivitātes 

(EPB) prasību, kas saistītas ar siltumenerģijas bilanci un 

struktūras īpatnībām. 1.daļa: Pārskats par iespējām (ISO 52018-

1:2017) 

6 EN ISO 6946:2017 
Būvdetaļas un būvelementi. Siltumpretestība un 

siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes (ISO 6946:2017) 

7 EN ISO 10077-1:2017 
Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības 

aprēķini. 1.daļa: Vispārīgi (ISO 10077-1:2017) 

8 EN ISO 10211:2017 
Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Siltuma plūsmas un virsmas 

temperatūras. Detalizēti aprēķini (ISO 10211:2017) 

9 EN ISO 13370:2017 
Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. 

Aprēķina metodes (ISO 13370:2017) 

10 EN ISO 13786:2017 

Ēku būvkomponentu siltumtehniskās īpašības. Dinamiskie 

siltumtehniskie raksturlielumi. Aprēķinu metodes (ISO 

13786:2017) 



11 EN ISO 13789:2017 

Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltumpārvades un ventilācijas 

siltumapmaiņas koeficienti. Aprēķināšanas metodika (ISO 

13789:2017) 

12 EN ISO 14683:2017 

Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Lineārās siltuma caurlaidības 

koeficients. Vienkāršotas metodes un pieņemtās vērtības (ISO 

14683:2017) 

13 EN 15193-1:2017 
Ēku energoefektivitāte. Energoprasības apgaismei. 1.daļa: M9 

moduļa specifikācija 

14 EN ISO 10077-2:2017 

Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības 

aprēķini. 2.daļa: Skaitliskā metode rāmjiem (ISO 10077-

2:2017) 

15 EN ISO 12631:2017 
Piekārto sienu termoefektivitāte. Siltumcaurlaidības aprēķini 

(ISO 12631:2017) 

16 EN ISO 52022-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Būvdetaļu un būvelementu 

siltumenerģijas, saules starojuma un dienasgaismas īpašības. 

1.daļa: Saules starojuma un dienasgaismas raksturlielumu 

vienkāršota aprēķinu metode saulsargiem kopā ar stiklojumu 

(ISO 52022-1:2017) 

 

Siltumapgādes sistēmu aprēķinu grupa 

1 EN 15316-2:2017 

Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes 

aprēķināšanas metodes. 2.daļa: Telpu emisijas sistēmas (apkure 

un dzesēšana), M3-5 un M4-5 moduļi 

2 EN 15316-3:2017 

Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes 

aprēķināšanas metodes. 3.daļa: Telpu apgādes sistēmas (DHW, 

apkure un dzesēšana). M3-6, M4-6 un M8-6 moduļi 

3 EN 12831-3:2017 

Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina 

metode. 3.daļa: Mājsaimniecību karstā ūdens sistēmu 

siltumslodzes un prasību raksturošana. M8-2 un M8-3 moduļi 

4 EN 15316-4-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes 

aprēķināšanas metodes. 4-1.daļa: Telpu apkure un DHW 

ģenerētājsistēmas, degsistēmas (biomasas boileri), M3-8-1 un 

M8-8-1 moduļi 

5 EN 15378-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un DHW. 1.daļa: 

Apkures katlu, sistēmu un DHW inspicēšana, M3-11 un M8-11 

moduļi 

6 EN 15459-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā 

izvērtēšanas procedūra. 1.daļa: Aprēķinu procedūras, M1-14 

modulis 

7 EN ISO/TR 52000-2:2017 

Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes 

novērtējums. 2.daļa: ISO 52000-1 skaidrojums un pamatojums 

(ISO/TR 52000-2:2017) 

8 EN ISO/TR 52003-2:2017 

Ēku energoefektivitāte. Rādītāji, prasības, vērtējumi un 

sertifikāti. 2.daļa: ISO 52003-1 skaidrojums un pamatojums 

(ISO/TR 52003-2:2017) 

9 EN 12098-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Apkures sistēmu vadība. 1.daļa: 

Vadības iekārta karstā ūdens apkures sistēmām. M3-5, 6, 7, 8 

moduļi 



10 EN 12098-3:2017 
Ēku energoefektivitāte. Apkures sistēmu vadība. 3.daļa: 

Vadības iekārtas elektroapkures sistēmām. M3-5,6,7,8 moduļi 

11 EN 12098-5:2017 
Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina 

metode. 1.daļa: Telpu siltumslodze. M3-3 modulis 

12 EN 12831-1:2017 
Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina 

metode. 1.daļa: Telpu siltumslodze. M3-3 modulis 

13 EN 15232-1:2017 
Ēku energoefektivitāte. 1.daļa: Ēku vadības un automātikas 

sistēmas ietekme. M10-4,5,6,7,8,9,10 moduļi 

14 EN 15316-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes 

aprēķināšanas metodes. 1.daļa: Vispārējā un energoefektivitātes 

atspoguļošana M3-1, M3-4, M3-9, M8-1 un M8-4 moduļiem 

15 EN 15316-4-2:2017+ AC 

Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes 

aprēķināšanas metodes. 4-2.daļa: Telpu apkures 

ģenerētājsistēmas un siltumsūkņu sistēmas. M3-8-2 un M8-8-2 

moduļi 

16 EN 15316-4-3:2017 

Ēku apkures sistēmas un dzesēšanas sistēmas uz ūdens bāzes. 

Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 

4-3.daļa: Siltuma ģenerēšanas, saules siltumenerģētiskās un 

fotoelektriskās sistēmas M3-8-3, M8-8-3 un M11-8-3 moduļi 

17 EN 15316-4-4:2017 

Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes 

aprēķināšanas metodes. 4-4.daļa: Siltuma ģenerēšanas un ēkās 

integrētās koģenerācijas sistēmas, M8-3-4, M8-8-4 un M8-11-4 

moduļi 

18 EN 15316-4-5:2017 

Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes 

aprēķināšanas metodes. 4-5.daļa: Centralizētā apkure un 

dzesēšana, M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5 un M11-8-5 moduļi 

19 EN 15316-5:2017 

Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes 

aprēķināšanas metodes. 5.daļa: Telpu apkures un DHW 

uzglabāšanas sistēmas (izņemot dzesēšanu), M3-7 un M8-7 

moduļi 

20 EN 15378-3:2017 
Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un DHW. 3.daļa: 

Izmērītā energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem 

21 EN ISO 52017-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Sajūtamā un latentā siltuma slodzes un 

telpu temperatūras. 1.daļa. Vispārējas aprēķina procedūras (ISO 

52017-1:2017) 

 

Ventilācijas sistēmu aprēķinu grupa 

1 EN 16798-17:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 17.daļa: Vadlīnijas 

ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai 

(M4-11, M5-11, M6-11 un M7-11 moduļi) 

2 EN 16798-5-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 5-1.daļa: Ventilācijas 

un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas 

metodes (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5 un M7-8 moduļi). 

1.metode: Izplatīšana un ģenerēšana 

3 EN 16798-7:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 7.daļa: Aprēķina 

metodes gaisa plūsmas intensitātes noteikšanai ēkās, ieskaitot 

infiltrāciju (M5-5 modulis) 



4 EN 16798-13:2017 
Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 13.daļa: Dzesēšanas 

sistēmu aprēķins (M4-8 modulis). Ģenerēšana 

5 EN 16798-9:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 9.daļa: Dzesēšanas 

sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes (M4-1,M4-4 un 

M4-9 moduļi). Vispārīgi 

6 CEN/TR 16798-14:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 10.daļa: EN 16798-13 

standarta prasību interpretācija. Dzesēšanas sistēmu aprēķini 

(M4-8 modulis). Ģenerēšana 

7 EN 16798-3:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 3.daļa: Nedzīvojamās 

ēkas. Veiktspējas prasības ventilācijas un telpu kondicionēšanas 

sistēmām (M5-1 un M5-4 moduļi) 

8 EN 16798-5-2:2017 

Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 5-2.daļa: Ventilācijas 

un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas 

metodes. (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5 un M7-8 moduļi). 

2.metode: Izplatīšana un ģenerēšana 

9 EN 16798-15:2017 
Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 15.daļa: Dzesēšanas 

sistēmu aprēķins (M4-7 modulis). Uzglabāšana 

10 EN 16946-1:2017 
Ēku energoefektivitāte. Automatizācijas, kontroles un ēkas 

tehniskās vadības inspicēšana. 1.daļa. Modulis M10-11 

11 EN 16947-1:2017 
Ēku energoefektivitāte. Ēkas vadības sistēma. 1.daļa: Modulis 

M10-12 

12 EN 15500-1:2017 

Ēku energoefektivitāte. Apkures, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas iekārtu kontrole. 1.daļa: Elektroniskais 

individuālo zonu kontroles aprīkojums. M3-5, M4-5 un M5-5 

moduļi 

  



 


