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Biļete Nr.1 

1. Eiropas Savienības likumdošanas prasības ēkas energoefektivitātes jomā. 

2. Normatīvās prasības ēku energosertifikācijas kārtībai, ekspluatācijā esošām ēkām. 

3. Ēku energoefektivitātes klase (ēku energoefektivitātes rādītāji) un prasības gandrīz nulles 

enerģijas ēkām. 

4. Latvijas būvnormatīvu prasības un Latvijas valsts standartu nosacījumi ēkas siltuma zuduma 

koeficienta aprēķinam. 

5. Latvijas valsts standartu metodes siltumizolācijas materiālu siltumvadītspējas aprēķina 

nosacījumiem. 

6. Latvijas valsts standartu nosacījumi būvelementu lineāro termisko tiltu aprēķiniem. 

7. Apkures sistēmu iedalījums pēc sadales cauruļvadu izvietojuma. 

8. Apkures sistēmas cauruļvadu veidi un iedalījums. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu pārseguma konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv no dzelzsbetona paneļa 220 mm (λ=2,0 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 100 mm 

(λ=0,04 (W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 

 

 

 

 



2 

 

 
Biļete Nr.2 

1. Likumdošanas normatīvie akti ēkas energoefektivitātes aprēķina veikšanai. 

2. Ēku energosertifikācijas kārtība jaunbūvējamām ēkām. 

3. Ēku energoefektivitātes normatīvās prasības dzīvojamām ēkām. 

4. Latvijas valsts standartu noteiktās aprēķinu metodes ēkas siltuma caurlaidības koeficienta 

aprēķinam. 

5. Latvijas valsts standartu metodes siltumizolācijas materiālu siltumvadītspējas aprēķinam. 

6. Latvijas valsts standartu metodes energoefektivitātes rādītāju aprēķinam. 

7. Apkures sistēmu iedalījums pēc ūdens cirkulācijas ierosmes sistēmā. 

8. Apkures sistēmas sildķermeņu veidi. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu pārseguma konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv no dzelzsbetona paneļa 220 mm (λ=2,2 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 150 mm 

(λ=0,034 (W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 

 

 

Biļete Nr.3 

1. Latvijas valsts standartu nosacījumi primārās enerģijas aprēķinam. 

2. Nepieciešamā informācija un dokumentācija ēku energosertifikācijas veikšanai. 

3. Ēku energoefektivitātes klases un prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām. 

4. Latvijas valsts standartu nosacījumi ēkas mikroklimata noteikšanai jaunbūvēm un esošajām 

ēkām. 

5. Latvijas valsts standartu nosacījumi ventilācijas siltuma zudumu aprēķinam. 

6. Latvijas valsts standartu nosacījumi sadzīves karstā ūdens aprēķinam. 

7. Apkures sistēmu pārbaudes nosacījumi un izvērtējums. 

8. Apkures sistēmas regulēšanas un noslēgierīču veidi. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu pārseguma konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv no dzelzsbetona paneļa 220 mm (λ=2,0 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 120 mm 

(λ=0,035 (W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 
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Biļete Nr.4 

1. Likumdošanas normatīvo aktu prasības neatkarīgo ekspertu darbībai. 

2. Latvijas valsts standartu nosacījumi apkures un dzesēšanas sezonas noteikšanai. 

3. Ēku energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu reģistrēšanas kārtība. 

4. Esošas ēkas energosertifikācijai nepieciešamie dati un to iegūšanas veidi. 

5. Latvijas valsts standartu nosacījumi iekšējo ieguvumu aprēķinam. 

6. Latvijas valsts standartu nosacījumi piegādātās enerģijas aprēķinam. 

7. Dzesēšanas sistēmu izvērtējums un aprēķinā izmantojamie parametri. 

8. Ventilācijas sistēmu pārbaudes nosacījumi un nepieciešamā dokumentācija. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu ārsienu konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv no keramzīta blokiem 300 mm (λ=0,22 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 150 mm 

(λ=0,04 (W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 

 

 

Biļete Nr. 5 

1. Ēku energoefektivitātes likuma mērķis un galvenās prasības. 

2. Ēkas energosertifikātu vai ēkas pagaidu energosertifikātu noformēšanas nosacījumi un 

nepieciešamie pielikumi. 

3. Latvijas valsts standartu nosacījumi primārās enerģijas un ogļskābo gāzu emisiju aprēķinam. 

4. Latvijas valsts standartu nosacījumi izmērītā ēkas energoefektivitātes novērtējumam. Datu 

koriģēšana (ekstrapolācija). 

5. Latvijas valsts standartu nosacījumi siltuma pārvades zudumu aprēķinam. 

6. Latvijas valsts standartu nosacījumi gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudei. 

7. Ventilācijas sistēmu iedalījums un tehnisko parametru novērtēšana. 

8. Apkures katlu pārbaudes dokumentācija. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu ārsienu konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv no gāzbetona blokiem 250 mm (λ=0,20 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 100 mm 

(λ=0,04 (W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 
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Biļete Nr.6 

1. Likumdošanas prasības ēkas energoefektivitātes un ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu 

izstrādei – to nozīme un izsniegšanas kārtība. 

2. Normatīvās prasības un Latvijas valsts standartu nosacījumi un aprēķina process ēkas 

energoefektivitātes rādītāju aprēķinam. 

3. Latvijas valsts standartu nosacījumi saules siltuma ieguvumu aprēķinam. 

4. Latvijas valsts standartu nosacījumi izmērītā ēkas energoefektivitātes rādītāju novērtējumam. 

Enerģijas patēriņa korekcija laika apstākļu dēļ. 

5. Latvijas valsts standartu nosacījumi siltuma zudumu aprēķinam ar ventilāciju. 

6. Latvijas valsts standartu nosacījumi siltumizolācijas materiālu siltumvadītspējas aprēķinam. 

7. Ventilācijas sistēmu veidi un aprēķina process. 

8. Apkures sistēmu pārbaudes process un dokumentācija. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu ārsienu konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv no māla ķieģeļu mūra 500 mm (λ=0,64 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 130 mm 

(λ=0,04 (W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 

 

 

Biļete Nr.7 

1. Ēkas energosertifikātā iekļautie energopakalpojuma veidi un norādāmās vērtības. 

2. Ēkas pagaidu energosertifikāta veidi, nepieciešamie dokumenti un pievienojamie pielikumi. 

3. Latvijas valsts standartu nosacījumi dzesēšanas sistēmu aprēķinam. 

4. Aprēķinātajam ēkas energoefektivitātes novērtējumam nepieciešamie un iegūstamie dati. 

5. Latvijas valsts standartu nosacījumi iekšējo ieguvumu aprēķinam. 

6. Latvijas valsts standartu nosacījumi siltumcaurlaidības koeficienta aprēķināšanai sienām, 

jumtiem un grīdām. 

7. Gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes nosacījumi un dokumentācija. 

8. Karstā ūdens sistēmu veidi un aprēķina nosacījumi. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu ārsienu konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv silikātķieģeļu mūra 500 mm (λ=0,81 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 150 mm (λ=0,04 

(W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 
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Biļete Nr.8 

1. Ēkas energoefektivitātes rādītāji, to vispārējie nosacījumi un izvērtēšana. 

2. Normatīvie nosacījumi ēku energosertifikātu reģistrācijas kārtībai. 

3. Latvijas likumdošanas un Latvijas valsts standartu nosacījumi apkures sistēmu pārbaudei, ja 

kopējā lietderīgā nominālā jauda ir lielāka par 70 kilovatiem. 

4. Latvijas valsts standartu nosacījumi ēkas automatizācijas un vadības sistēmu aprēķiniem. 

5. Latvijas valsts standartu nosacījumi apgaismojuma sistēmu izvērtēšanai un aprēķinam. 

6. Latvijas valsts standartu nosacījumi būvelementu lineāro termisko tiltu aprēķinam. 

7. Ventilācijas sistēmu veidi un pārbaudes veidi. 

8. Apkures sistēmas veidi un iedalījums. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu pārseguma konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv no dzelzsbetona paneļa 220 mm (λ=2,0 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 150 mm 

(λ=0,04 (W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 

 

 

Biļete Nr.9 

1. Ēkas energoefektivitātes sertifikāta vai ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izsniegšana 

un reģistrēšana. 

2. Ēku energoefektivitātes klases dzīvojamām ēkām. 

3. Latvijas valsts standartu nosacījumi vēja un saules sistēmu izmantošanai. 

4. Latvijas valsts standartu nosacījumi ēkas robežu un zonu noteikšanai. 

5. Latvijas valsts standartu nosacījumi saules siltuma ieguvumu aprēķinam. 

6. Latvijas valsts standartu nosacījumi ventilācijas siltuma zudumu aprēķinam. 

7. Apkures sistēmu pārbaudes akts un aizpildīšanas kārtība. 

8. Apkures sistēmas cauruļvadu savienojumu veidi. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu ārsienu konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv māla ķieģeļu mūra 500 mm (λ=0,64 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 150 mm (λ=0,04 

(W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 
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Biļete Nr.10 

1. Latvijas normatīvie nosacījumi gandrīz nulles enerģijas ēkai un augstas efektivitātes sistēmu 

izmantošanai. 

2. Ēku energoefektivitātes klases nedzīvojamām ēkām. 

3. Ēkas energosertifikātam pievienojamie pielikumi. 

4. Latvijas valsts standartu nosacījumi ventilācijas zudumu aprēķinam. 

5. Latvijas valsts standartu nosacījumi dinamisko rādītāju aprēķinam. 

6. Latvijas valsts standartu nosacījumi apkures sistēmu aprēķinam. 

7. Apgaismojuma sistēmu veidi un izvērtējums. 

8. Ventilācijas sistēmu iedalījums. 

9. Aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu ārsienu konstrukcijai, pieņemot, ka konstrukcija 

sastāv silikātķieģeļu mūra 500 mm (λ=0,81 (W/mK)) un siltumizolācijas slāņa 150 mm 

(λ=0,04 (W/mK)). 

10. Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins (sk. pielikumu). 
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Uzdevums Nr. 1 

Aprēķināt ēkas energoefektivitātes rādītājus apkures un karstā ūdens nodrošināšanai 

 

Ēka atrodas Rīgā 

Telpas gaisa temperatūra +20oC 

Apkures sezonas (mēnešu aprēķins) ilgums -

230 dienas 

 un vidējā ārgaisa temperatūra +2,20 oC 

Ēkas aprēķina laukums 200 m2 

Norobežojošās konstrukcijas  

Ārsienu konstrukcijas 

Laukums 120 m2 

Dēļu apdare 20 mm 

Koka karkass (brusas 200X100 mm solis 2 

metri) 

Akmens vate 200 mm 

Cokols 

Laukums 30 m2 

Betons 150 mm 

Ekstrudētais putupolistirols 100 mm 

Apmetums 

Jumta konstrukcijas 

Laukums 220 m2 

Jumta segums 

Beramā akmens vate 300 mm 

Tvaika plēve 

Koka pārsedzes 150 mm 

Logi 

Laukums 50 m2 
Stikla pakešu logi koka rāmjos 

Ārdurvis 

Laukums 10 m2 
Stikla pakešu logi koka rāmjos 

Grīdas uz grunts 

Laukums 200 m2 

Grīdas segums 

Betona klājums 20 mm 

Siltumizolācija 100 mm 

Hidroizolācija 

Betona klājums 20 mm 

Smilts 

Šķembas 

Gaisa apmaiņa 0,60 1/h 

Apgaismojums Jauda 12 W/m2 
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Karstais ūdens 200 litri/diennaktī bez cirkulācijas 

Saules siltuma ieguvumi 12 kWh/m2 gadā 

Energoresursi 
Apkures un karstā ūdens nodrošināšanai 

tiek izmantota dabasgāze 

 

Aprēķina process 

1. Izvērtēt normatīvās prasības un noteikt pamatrādītājus 

2. Aprēķināt normatīvo siltuma zudumu koeficientu 

3. Aprēķinā pārvades un ventilācijas situma zudumus 

4. Aprēķināt iekšējos un saules siltuma ieguvumus 

5. Aprēķināt ēkas energoefektivitātes rādītāju apkurei 

6. Aprēķināt ēkas energoefektivitātes rādītāju karstajam ūdenim 

7. Noteikt ēkas energoefektivitātes klasi 

8. Noteikt ēkas atbilstību normatīvajām prasībām 
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Uzdevums Nr. 2 

Aprēķināt ēkas energoefektivitātes rādītājus apkures un karstā ūdens nodrošināšanai 

 

Ēka atrodas Liepājā 

Telpas gaisa temperatūra +20oC 

Apkures sezonas (mēnešu aprēķins) 

ilgums -220 dienas 

 un vidējā ārgaisa temperatūra +2,50 oC 

Ēkas aprēķina laukums 250 m2 

Norobežojošās konstrukcijas  

Ārsienu konstrukcijas 

Laukums 150 m2 

Dēļu apdare 20 mm 

Koka karkass (brusas 200X200 mm solis 2 

metri) 

Akmens vate 300 mm 

Cokols 

Laukums 40 m2 

Betons 150 mm 

Ekstrudētais putupolistirols 150 mm 

Apmetums 

Jumta konstrukcijas 

Laukums 250 m2 

Jumta segums 

Beramā akmens vate 350 mm 

Tvaika plēve 

Koka pārsedzes 250 mm 

Logi 

Laukums 60 m2 
Stikla pakešu logi koka rāmjos 

Ārdurvis 

Laukums 10 m2 
Stikla pakešu logi koka rāmjos 

Grīdas uz grunts 

Laukums 220 m2 

Grīdas segums 

Betona klājums 20 mm 

Siltumizolācija 150 mm 

Hidroizolācija 

Betona klājums 20 mm 

Smilts 

Šķembas 

Gaisa apmaiņa 0,50 1/h 

Apgaismojums Jauda 15 W/m2 
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Karstais ūdens 300 litri/diennaktī bez cirkulācijas 

Saules siltuma ieguvumi 15 kWh/m2 gadā 

Energoresursi 
Apkures un karstā ūdens 

nodrošināšanai tiek izmantotas granulas 

 

Aprēķina process 

1. Izvērtēt normatīvās prasības un noteikt pamatrādītājus 

2. Aprēķināt normatīvo siltuma zudumu koeficientu 

3. Aprēķinā pārvades un ventilācijas situma zudumus 

4. Aprēķināt iekšējos un saules siltuma ieguvumus 

5. Aprēķināt ēkas energoefektivitātes rādītāju apkurei 

6. Aprēķināt ēkas energoefektivitātes rādītāju karstajam ūdenim 

7. Noteikt ēkas energoefektivitātes klasi 

8. Noteikt ēkas atbilstību normatīvajām prasībām 
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Uzdevums Nr. 3 

Aprēķināt ēkas energoefektivitātes rādītājus apkures un karstā ūdens nodrošināšanai 

 

Ēka atrodas Daugavpilī 

Telpas gaisa temperatūra +20oC 

Apkures sezonas (mēnešu aprēķins) ilgums -

235 dienas 

 un vidējā ārgaisa temperatūra +2,35 oC 

 

Ēkas aprēķina laukums 500 m2 

Norobežojošās konstrukcijas  

Ārsienu konstrukcijas 

Laukums 300 m2 

Ķieģeļu mūris 510 mm 

Akmens vate 200 mm un apmetums 

Cokols 

Laukums 80 m2 

Betons 150 mm 

Ekstrudētais putupolistirols 150 mm 

Apmetums 

Jumta konstrukcijas 

Laukums 300 m2 

Jumta segums 

Beramā akmens vate 350 mm 

Tvaika plēve 

Dzelzsbetona pārseguma panelis 220 mm 

Logi 

Laukums 120 m2 
Stikla pakešu logi koka rāmjos 

Ārdurvis 

Laukums 20 m2 
Stikla pakešu logi koka rāmjos 

Grīda virs pagraba 

Laukums 250 m2 

Grīdas segums 

Siltumizolācija 150 mm 

Dzelzsbetona panelis 220 mm 

Gaisa apmaiņa 0,55 1/h 

Apgaismojums Jauda 12 W/m2 
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Karstais ūdens 3000 litri/diennaktī bez cirkulācijas 

Saules siltuma ieguvumi 17 kWh/m2 gadā 

Energoresursi 
Apkures un karstā ūdens nodrošināšanai 

tiek izmantota centralizētā ziltumapgāde 

 

Aprēķina process 

1. Izvērtēt normatīvās prasības un noteikt pamatrādītājus 

2. Aprēķināt normatīvo siltuma zudumu koeficientu 

3. Aprēķinā pārvades un ventilācijas situma zudumus 

4. Aprēķināt iekšējos un saules siltuma ieguvumus 

5. Aprēķināt ēkas energoefektivitātes rādītāju apkurei 

6. Aprēķināt ēkas energoefektivitātes rādītāju karstajam ūdenim 

7. Noteikt ēkas energoefektivitātes klasi 

8. Noteikt ēkas atbilstību normatīvajām prasībām 


