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Atsauces 

Ēku energoefektivitātes standartu komplekts (turpmāk tekstā - ĒEE standartu komplekts) 

Visaptverošie standarti 

Saīsinājums Pilns nosaukums 

LVS EN ISO 52000-1:2017 

LVS EN ISO 52000-1:2017 “Ēku energoefektivitāte. 

Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: 

Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-

1:2017)” 

LVS EN ISO 52000-

1:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 “Ēku 

energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes 

novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un 

procedūras (ISO 52000-1:2017). Nacionālais pielikums 

LVS EN ISO 52003-1:2020 

LVS EN ISO 52003-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Rādītāji, prasības un sertifikācija. 1.daļa: Vispārīgie aspekti 

un pielietošana kopējai energoefektivitātei” 

LVS EN ISO 52003-

1:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 52003-1:2017/NA:202 “Ēku 

energoefektivitāte. Rādītāji, prasības un sertifikācija. 1.daļa: 

Vispārīgie aspekti un pielietošana kopējai energoefektivitātei 

(ISO 52003-1:2017). Nacionālais pielikums 

LVS EN ISO 52010-1:2021 

LVS EN ISO 52010-1:2021 “Ēku energoefektivitāte. Ārējās 

vides apstākļi. 1.daļa: Klimatisko datu pārveidošana 

enerģijas aprēķinos (ISO 52010-1:2017)”  

LVS EN ISO 52010-

1:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 52010-1:2017/NA:2020 “Ēku 

energoefektivitāte. Ārējās vides apstākļi. 1.daļa: Klimatisko 

datu pārveidošana enerģijas aprēķinos (ISO 52010-1:2017). 

Nacionālais pielikums. 

LVS EN ISO 52016-1:2021 

LVS EN ISO 52016-1:2021 “Ēku energoefektivitāte. 

Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas, iekšējās 

temperatūras un sajūtamā un latentā siltuma slodzes. 1.daļa: 

Aprēķina procedūras (ISO 52016-1:2017)” 

LVS EN ISO 52016-

1:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 52016-1:2017/NA:2020 “Ēku 

energoefektivitāte. Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās 

enerģijas, iekšējās temperatūras un sajūtamā un latentā 

siltuma slodzes. 1.daļa: Aprēķina procedūras (ISO 52016-

1:2017). Nacionālais pielikums 

 

LVS EN ISO 52018-1:2021 

LVS EN ISO 52018-1:2021 “Ēku energoefektivitāte. 

Rādītāji daļai ēku energoefektivitātes (ĒEE) prasību, kas 

saistītas ar siltumenerģijas bilanci un struktūras īpatnībām. 

1.daļa: Pārskats par iespējām (ISO 52018-1:2017)” 

LVS EN ISO 52018-
LVS EN ISO 52018-1:2017/NA:2020 Ēku 

energoefektivitāte. Rādītāji daļai ēku energoefektivitātes 
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1:2017/NA:2020 (ĒEE) prasību, kas saistītas ar siltumenerģijas bilanci un 

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

52018-1:2017). Nacionālais pielikums 

Citi izmantotie standarti 

Saīsinājums Pilns nosaukums 

LVS EN ISO 6946:2020 

LVS EN ISO 6946:2020 “Būvdetaļas un būvelementi. 

Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes 

(ISO 6946:2017)” 

LVS EN ISO 

6946:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 6946:2017/NA:2020 Būvdetaļas un 

būvelementi. Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. 

Aprēķinu metodes (ISO 6946:2017). Nacionālais pielikums 

LVS EN ISO 10077-1:2020 

LVS EN ISO 10077-1:2020 “Logu, durvju un slēģu 

siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 1.daļa: 

Vispārīgi (ISO 10077-1:2017, koriģētā versija 2020-02)” 

LVS EN ISO 10077-

1:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 10077-1:2017/NA:2020 Logu, durvju 

un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 

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

pielikums 

LVS EN ISO 10077-2:2020 

LVS EN ISO 10077-2:2020 “Logu, durvju un slēģu 

siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 2.daļa: 

Skaitliskā metode rāmjiem (ISO 10077-2:2017, koriģētā 

versija 2020-02)” 

LVS EN ISO 10077-

2:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 10077-2:2020 “Logu, durvju un slēģu 

siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 2.daļa: 

Skaitliskā metode rāmjiem (ISO 10077-2:2017, koriģētā 

versija 2020-02)” Nacionālais pielikums 

LVS EN ISO 10211:2020 

LVS EN ISO 10211:2020 “Termiskie tilti būvkonstrukcijās. 

Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. Detalizēti 

aprēķini (ISO 10211:2017)” 

LVS EN ISO 

10211:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 10211:2017/NA:2020 Termiskie tilti 

būvkonstrukcijās. Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. 

Detalizēti aprēķini (ISO 10211:2017). Nacionālais pielikums 

LVS EN ISO 13370:2020 

LVS EN ISO 13370:2020 “Ēku siltumtehniskās īpašības. 

Siltuma zudumi caur zemi. Aprēķina metodes (ISO 

13370:2017)” 

 

 

  



7 

 

LVS EN ISO 

13370:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 13370:2017/NA:2020 Ēku siltumtehniskās 

īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. Aprēķina metodes (ISO 

13370:2017). Nacionālais pielikums 

LVS EN ISO 13786:2020 

LVS EN ISO 13786:2020 “Ēku būvkomponentu 

siltumtehniskās īpašības. Dinamiskie siltumtehniskie 

raksturlielumi. Aprēķinu metodes ISO 13786:2017, koriģēta 

versija 2018-03” 

LVS EN ISO 

13786:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 13786:2020 “Ēku būvkomponentu 

siltumtehniskās īpašības. Dinamiskie siltumtehniskie 

raksturlielumi. Aprēķinu metodes ISO 13786:2017, koriģēta 

versija 2018-03” Nacionālais pielikums 

LVS EN ISO 13789:2020 

LVS EN ISO 13789:2020 “Ēku siltumtehniskās īpašības. 

Siltumpārvades un ventilācijas siltumapmaiņas koeficienti. 

Aprēķināšanas metodika (ISO 13789:2017)” 

LVS EN ISO 

13789:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 13789:2017/NA:2020 “Ēku siltumtehniskās 

īpašības. Siltumpārvades un ventilācijas siltumapmaiņas 

koeficienti. Aprēķināšanas metodika (ISO 13789:2017)” 

Nacionālais pielikums 

LVS EN ISO 14683:2020 

LVS EN ISO 14683:2020 “Termiskie tilti būvkonstrukcijās. 

Lineārās siltuma caurlaidības koeficients. Vienkāršotas 

metodes un pieņemtās vērtības (ISO 14683:2017)” 

LVS EN ISO 

14683:2017/NA:2020 

LVS EN ISO 14683:2017/NA:2020“Termiskie tilti 

būvkonstrukcijās. Lineārās siltuma caurlaidības koeficients. 

Vienkāršotas metodes un pieņemtās vērtības (ISO 

14683:2017)” Nacionālais pielikums 

LVS EN 15193-1:2021 
LVS EN 15193-1:2021 “Ēku energoefektivitāte. 

Energoprasības apgaismei. 1.daļa: M9 moduļa specifikācija” 

LVS EN 15193 

1:2017/NA:2020 

LVS EN 15193 1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Energoprasības apgaismei. 1.daļa: M9 moduļa specifikācija” 

Nacionālais pielikums 

LVS EN 16798-17:2020 

LVS EN 16798-17:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 17.daļa: Vadlīnijas ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai (M4-11, M5-11, M6-

11 un M7-11 moduļi)” 

LVS EN 16798-

1:2017/NA:2020 

LVS EN 16798-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Ēku ventilācija. 17.daļa: Vadlīnijas ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai (M4-11, M5-11, M6-

11 un M7-11 moduļi)” Nacionālais pielikums 
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LVS EN 16798-5-1:2020 

LVS EN 16798-5-1:2020 “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” 

LVS EN 16798-5-

1:2017/NA:2020 

LVS EN 16798-5-1:2017/NA:2020 “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” Nacionālais pielikums 

LVS EN 16798-7:2020 

LVS EN 16798-7:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 7.daļa: Aprēķina metodes gaisa plūsmas 

intensitātes noteikšanai ēkās, ieskaitot infiltrāciju (M5-5 

modulis)” 

LVS EN 16798-

1:2017/NA:2020 

LVS EN 16798-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Ēku ventilācija. 17.daļa: Vadlīnijas ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai (M4-11, M5-11, M6-

11 un M7-11 moduļi)” Nacionālais pielikums 

LVS EN 16798-13:2020 

LVS EN 16798-13:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 13.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-8 

modulis). Ģenerēšana” 

LVS EN 16798-

13:2017/NA:2020 

LVS EN 16798-13:2017/NA:2020“Ēku energoefektivitāte. 

Ēku ventilācija. 13.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-8 

modulis). Ģenerēšana” Nacionālais pielikums 

LVS EN 16798-9:2020 

LVS EN 16798-9:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 9.daļa: Dzesēšanas sistēmu energoprasību 

aprēķināšanas metodes (M4-1,M4-4 un M4-9 moduļi). 

Vispārīgi.” 

LVS EN 16798-

9:2017/NA:2020 

LVS EN 16798-9:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Ēku ventilācija. 9.daļa: Dzesēšanas sistēmu energoprasību 

aprēķināšanas metodes (M4-1,M4-4 un M4-9 moduļi). 

Vispārīgi.” Nacionālais pielikums 

LVS CEN/TR 16798-14:2020 

LVS CEN/TR 16798-14:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 14.daļa: EN 16798-13 standarta prasību 

interpretācija. Dzesēšanas sistēmu aprēķini (M4-8 modulis). 

Ģenerēšana” 

LVS EN 15316-2:2017 

LVS 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” 
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LVS EN 15316-

2:2017/NA:2020 

LVS EN 15316-2:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas 

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

dzesēšana), M3-5 un M4-5 moduļi” Nacionālais pielikums 

LVS EN 15316-3:2020 

LVS EN 15316-3:2020 “Ēku energoefektivitāte. Sistēmu 

energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 

3.daļa: Telpu apgādes sistēmas (SKŪ, apkure un dzesēšana). 

M3-6, M4-6 un M8-6 moduļi” 

LVS EN 15316-

3:2017/NA:2020 

LVS EN 15316-3:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas 

metodes. 3.daļa: Telpu apgādes sistēmas (SKŪ, apkure un 

dzesēšana). M3-6, M4-6 un M8-6 moduļi” Nacionālais 

pielikums 

LVS EN 12831-3:2020 

LVS EN 12831-3:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 3.daļa: 

Sadzīves karstā ūdens sistēmu siltumslodzes un prasību 

raksturošana. M8-2 un M8-3 moduļi” 

LVS EN 12831-

3:2017/NA:2020 

LVS EN 12831-3:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 3.daļa: 

Sadzīves karstā ūdens sistēmu siltumslodzes un prasību 

raksturošana. M8-2 un M8-3 moduļi” Nacionālais pielikums 

LVS EN 15316-4-1:2020 

LVS EN 15316-4-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. Sistēmu 

energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-

1.daļa: Telpu apkure un SKŪ ģenerētājsistēmas, degsistēmas 

(biomasas boileri), M3-8-1 un M8-8-1 moduļi” 

LVS EN 153161-4-

1:2017/NA:2020 

LVS EN 153161-4-1:2017/NA:2020 “Ēku 

energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes 

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

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

un M8-8-1 moduļi” Nacionālais pielikums 

LVS EN 15378-1:2020 

LVS EN 15378-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

apkures sistēmas un SKŪ. 1.daļa: Apkures katlu, sistēmu un 

SKŪ inspicēšana, M3-11 un M8-11 moduļi” 

LVS EN 15378-

1:2017/NA:2020 

LVS EN 15378-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 1.daļa: Apkures katlu, 

sistēmu un SKŪ inspicēšana, M3-11 un M8-11 moduļi” 

Nacionālais pielikums 

LVS EN 15459-1:2020 

LVS EN 15459-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas procedūra. 1.daļa: 

Aprēķinu procedūras, M1-14 modulis” 
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LVS EN 15459-

1:2017/NA:2020 

LVS EN 15459-1:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas procedūra. 

1.daļa: Aprēķinu procedūras, M1-14 modulis” Nacionālais 

pielikums 

LVS CEN ISO/TR 52000-

2:2020 

LVS CEN ISO/TR 52000-2:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 2.daļa: ISO 

52000-1 skaidrojums un pamatojums” 

LVS CEN ISO/TR 52003-

2:2020 

LVS CEN ISO/TR 52003-2:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Rādītāji, prasības, vērtējumi un sertifikāti. 2.daļa: ISO 

52003-1 skaidrojums un pamatojums” 

LVS EN 12098-1:2017 

LVS EN 12098-1:2017 “Ēku energoefektivitāte. Apkures 

sistēmu vadība. 1.daļa: Vadības iekārta karstā ūdens apkures 

sistēmām. M3-5, 6, 7, 8 moduļi” 

LVS EN 12098-3:2017 

LVS EN 12098-3:2017 “Ēku energoefektivitāte. Apkures 

sistēmu vadība. 3.daļa: Vadības iekārtas elektroapkures 

sistēmām. M3-5,6,7,8 moduļi” 

LVS EN 12098-5:2017 

LVS EN 12098-5:2017 “Ēku energoefektivitāte. 

Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 1.daļa: Telpu 

siltumslodze. M3-3 modulis” 

LVS EN 12831-1:2017 

LVS EN 12831-1:2017 “Ēku energoefektivitāte. 

Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 1.daļa: Telpu 

siltumslodze. M3-3 modulis” 

LVS EN 15232-1:2017 

LVS EN 15232-1:2017 “Ēku energoefektivitāte. 1.daļa: Ēku 

vadības un automātikas sistēmas ietekme. M10-

4,5,6,7,8,9,10 moduļi” 

LVS EN 15316-1:2017 

LVS 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” 

LVS EN 15316-

1:2017/NA:2020 

LVS EN 15316-1:2017/NA:2020 “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” Nacionālais pielikums 

LVS EN 15316-4-2+AC:2020 

LVS EN 15316-4-2+AC:2020 “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”  
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LVS EN 15316-4-

2:2017/NA:2020 

LVS EN 15316-4-2:2017/NA:2020 “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” 

Nacionālais pielikums 

LVS EN 15316-4-3:2017 

LVS EN 15316-4-3:2017 “Ēku energoefektivitāte. 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” 

LVS EN 15316-4-

3:2017/NA:2020 

LVS EN 15316-4-3:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

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” Nacionālais pielikums 

LVS EN 15316-4-4:2017 

LVS 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” 

LVS EN 15316-4-

4:2017/NA:2020 

LVS 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” Nacionālais 

pielikums 

LVS EN 15316-4-5:2017 

LVS 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” 

LVS EN 15316-4-

5:2017/NA:2020 

LVS EN 15316-4-5:2017/NA:2020 “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” Nacionālais 

pielikums 

LVS EN 15316-5:2017 

LVS EN 15316-5:2017 “Ēku energoefektivitāte. Sistēmu 

energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 

5.daļa: Telpu apkures un SKŪ uzglabāšanas sistēmas 

(izņemot dzesēšanu), M3-7 un M8-7 moduļi” 

LVS EN 15316-

5:2017/NA:2020 

LVS EN 15316-5:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas 

metodes. 5.daļa: Telpu apkures un SKŪ uzglabāšanas 

sistēmas (izņemot dzesēšanu), M3-7 un M8-7 moduļi” 
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Nacionālais pielikums 

LVS EN 15378-3:2017 

LVS EN 15378-3:2017 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

apkures sistēmas un SKŪ. 3.daļa: Izmērītā 

energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem” 

LVS EN 15378-

3:2017/NA:2020 

LVS EN 15378-3:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 3.daļa: Izmērītā 

energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem” Nacionālais 

pielikums 

LVS EN 15500-1:2017 

LVS 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” 

LVS EN 16798-3:2020 

LVS EN 16798-3:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 3.daļa: Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas prasības 

ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmām (M5-1 un 

M5-4 moduļi)” 

LVS EN 16798-

3:2018/NA:2020 

LVS EN 16798-3:2018/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Ēku ventilācija. 3.daļa: Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas 

prasības ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmām 

(M5-1 un M5-4 moduļi)” Nacionālais pielikums 

LVS EN 16798-5-2:2020 

LVS EN 16798-5-2:2020 “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”  

LVS EN 16798-5-

2:2018/NA:2020 

LVS EN 16798-5-2:2018/NA:2020 “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” Nacionālais 

pielikums 

LVS EN 16798-15:2020 

LVS EN 16798-15:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 15.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-7 

modulis). Uzglabāšana” 

LVS EN 16798-

15:2017/NA:2020 

LVS EN 16798-15:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 15.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-7 

modulis). Uzglabāšana” Nacionālais pielikums 
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LVS EN 16946-1:2021 

LVS EN 16946-1:2021 “Ēku energoefektivitāte. 

Automatizācijas, kontroles un ēkas tehniskās vadības 

inspicēšana. 1.daļa. Modulis M10-11” 

LVS EN 16947-1:2020 
LVS EN 16947-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēkas 

vadības sistēma. 1.daļa: Modulis M10-12” 

LVS EN ISO 12631:2020 
LVS EN ISO 12631:2020 “Piekārto sienu termoefektivitāte. 

Siltumcaurlaidības aprēķini (ISO 12631:2017)” 

LVS EN ISO 52017-1:2020 

LVS EN ISO 52017-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. 

Sajūtamā un latentā siltuma slodzes un telpu temperatūras. 

1.daļa. Vispārējas aprēķina procedūras (ISO 52017-1:2017)” 

LVS EN ISO 52022-1:2020 

LVS EN ISO 52022-1:2020 “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)”  

LVS EN LVS EN ISO 52022-

1:2017/NA:2020 

LVS EN LVS EN ISO 52022-1:2017/NA:2020 “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” Nacionālais pielikums 
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Ievads 

Vadlīnijas ir izstrādātas, lai sniegtu skaidrojumu normatīvajos aktos noteiktajam aprēķina 

procesam ēku energoefektivitātes rādītāju noteikšanai, kā arī palīdzētu veikt energoefektivitātes 

rādītāju pārbaudes un atbilstību normatīvajām prasībām, saskaņā ar ĒEE standartu komplektu. 

ĒEE standartu komplekts par ēku energoefektivitāti ir izstrādāts saskaņā ar mandātu, kuru 

Eiropaspadomes standartizācijas komitejai (CEN) ir piešķīrusi Eiropas Komisija un Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijai (mandāts M / 480), lai atbalstītu Eiropas Parlamenta un  

direktīvas (ES) 2018/844 (2018. gada 30. maijs) prasību izpildi. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (ES) 2018/844 (2018. gada 30. 

maijs), ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par 

energoefektivitāti (turpmāk Direktīva par energoefektivitāti), 1. pielikuma 1. punktu: 

,,Dalībvalstis apraksta savu valsts aprēķina metodiku, ievērojot vispārējo standartu nacionālos 

pielikumus, proti, ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 un 52018-1, kas izstrādāti saskaņā 

ar mandātu M/480, kas piešķirts Komisijai. Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). 

 Aprēķina metodoloģijai piemērojamie dati ir balstīti uz izstrādātajiem ĒEF standartu 

nacionālajiem pielikumiem.  

LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 pielikuma A.2. Tabulā, ir norādīti ēkas 

energoefektivitātes novērtēšanas veidi un to piemērošanas kategorijas. 

1. shēma 

Ēkas energoefektivitātes novērtēšanas veidi un to kategorijas 

 

Ēkas kategorijas ir norādītas LVS EN ISO 52000-1:2017/NA:2020 A.4. un A.5. tabulās. 

  

Ēkas 
energoefektivitātes 
sertifikāts 
projektēšanas stadijā 

• Projektēšanas 
stadija 

Ēkas 
energoefektiviitātes 
rādītāju pārbaude 

• Ēkas ekspluatācijas 
nodošanas stadija 

Energoefektivitātes 
sertifikāts un ēkas 
energoefektivitātes 
rādītāju pārbaudes 

• Ēkas ekspluatācijas 
stadija 

Energoaudits   

• Pielāgotā stadija 
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2. shēma 

Ēkas kategorijas 

Dzīvojamās ēkas 

 

  

Dažādu veidu vienģimeņu mājas 

Daudzdzīvokļu ēka 

Sociālās ēkas 

Dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai 

Mobilās ēkas 

Brīvdienu mājas 
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Nedzīvojamās ēkas 

 

Standartu nacionālajos pielikumos ir norādītas ēku kategorijas un ēku telpu grupas, ar 

norādi “Jā” vai “Nē” tiek noteikts, vai attiecīgā ēkas kategorija tiek iekļauta vai netiek iekļauta 

ēkas energoefektivitātes aprēķina procesā. 

Pēc būtības ēku energoefektivitātes novērtējumam ietilpst visas ēku kategorijas, izņemot 

ražošanas un lauksaimniecības ēkas. Ražošanas ēku un ražošanas procesu energoefektivitātes 

novērtēšanu veic saskaņā ar citiem normatīviem aktiem, ko nosaka Energoefektivitātes likums. 

Pašreiz ēkas energoefektivitātes prasību noteikšanai un ēkas energoefektivitātes rādītāju 

aprēķinus nosaka Ēku energoefektivitātes likums, Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija 

noteikumi nr. 383 ,,Noteikumi par ēku energosertifikāciju” un Ministru kabineta [datums] 

noteikumi nr. 348 ,,Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”, bet līdz arDirektīvas par 

energoefektivitāti papildu prasību ieviešanu tiek noteikti jauni energoefektivitātes piemērošanas 

un aprēķini principi. 

Direktīva par energoefektivitāti Eiropas Savienības dalībvalstīm uzliek par pienākumu, ka 

no 2020. gada 31. decembra visām jaunām ēkām ir jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām, kā arī 

nosaka izveidot vienotu sistēmu, ietverot energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu. Galarezultātā tiek izmantots energoefektivitātes rādītājs - ēkas 

primārais enerģijas patēriņš. Direktīva par energoefektivitāti papildu nosaka aprēķina procesa 

pilnveidošanu un uzlabošanu, kā arī jaunas aprēķina metodoloģijas ieviešanu energoefektivitātes 

rādātāju aprēķinam. 

  

Biroju ēkas 

Izglītības iestāžu ēkas 

Slimnīcas 

Viesnīcas un restorāni 

Sporta objekti 

Ēkas vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības pakalpojumiem 

Citur nekvalificētās ēkas 



17 

 

1. Ēku energoefektivitātes izvērtēšanas veidi un to nosacījumi 

Lai noteiktu ēku energoefektivitātes prasības un to atbilstību, energoefektivitātes rādītāju 

izvērtēšana tiek noteikta vairākos posmos. Pēc būtības ēkas energoefektivitātes prasības tiek 

periodiski vērtētas no ēkas uzbūvēšanas, līdz ēkas nojaukšanai. 

Šādu pamatprincipu (ēku energoefektivitātes novērtēšana visā tās dzīves ciklā) ir 

piemērojušas citas pasaules valstis un pašreiz līdz ar Direktīvas par energoefektivitāti papildu 

prasību ieviešanu tiek ieviests arī Eiropas valstīs. 

Energoefektivitātes rādītāju aprēķini un novērtējums ir jāveic, pamatojoties uz ēkas 

izmērītājiem energoefektivitātes rādītājiem un ēkā izmantojamiem energopakalpojumiem. 

Ēku energoefektivitātes izvērtēšanas veidi ir noteikti LVS EN ISO 52000-

1:2017/NA:2020 un aprakstīti nākamajās sadaļās. 

1.1. Energoefektivitātes novērtējums - ēkas energoefektivitātes prasību 

pārbaudei 

Lai noteiktu un pārbaudītu atbilstību energoefektivitātes prasībām, ir jāveic vairākas 

darbības, kuras norādītas 1. attēlā. 

3. shēma 

Darbības shēma ēkas energoefektivitātes prasību pārbaudei 

 

Ēkas energoefektivitātes rādītāju atbilstību un prasību pārbaudes var veikt ēkas īpašnieks 

vai pārvaldniek jebkurā ēkas dzīves ciklā. Pārbaudes var veikt pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, 

atjaunošanas, vai pārbūves noteiktos laika periodos. Ieteicamais laika periods ir viens gads. 

Atbilstību energoefektivitātes prasībām nosaka pēc izmērītajiem enerģijas patēriņa 

datiem, kā kopējo enerģijas patēriņa vērtību visiem energopakalpojuma veidiem, tālāk tiek 

aprēķināts primārās enerģijas patēriņš un CO2 emisiju rādītājs. 

  

1 
• Nosaka objekta veidu 

2 
• Nosaka ēkas (un/vai telpas) kategoriju 

3 
• Izvērtē ēkas energopakalpojuma veidus 

4 

• Nosaka ēkas energopakalpojumu pieņemtās vērtības un veic 
aprēķinu 

5 
• Iegūst ēkas energoefektivitātes rādītājus 
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Izmērītie enerģijas patēriņa dati tiek koriģēti atbilstoši būvklimatoloģijas noteiktajām 

normatīvajām prasībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.. gada 17. septembra noteikumiem 

Nr. 432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"” Izmērīto datu 

savākšanai un apstrādei tiek izmantotas energomonitoringa programmatūras. 

Ēkas energoefektivitātes rādītāju atbilstību var aprēķināt – ēkas īpašnieks, ēkas 

apsaimniekotājs, kā arī šajā jomā atbilstošs speciālists – neatkarīgais eksperts ēku 

energoefektivitātes jomā. 

1.2. Energoefektivitātes novērtējums - ēku energoefektivitātes sertificēšanai 

Ēku energoefektivitātes sertificēšanas procesu, termiņus, darbības un sertifikāta formu 

nosaka normatīvie akti un normatīvais regulējums. 

Ēkas energosertifikāciju veic: 

 ekspluatējamai ēkai, lai to pārdotu, izīrētu vai iznomātu; 

 ekspluatējamas ēkas daļai, kuras kopējā telpu platība pārsniedz 50 kvadrātmetrus, lai 

to pārdotu, izīrētu vai iznomātu, ja šai ēkas daļai ir individuāla energonesēja vai 

siltumenerģijas uzskaite; 

 valsts vai pašvaldības īpašumā esošai vai valsts vai pašvaldības iestādes lietošanā 

nodotai publiskai ēkai, kuras kopējā telpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus; 

 gadījumos, kad ēkas īpašnieks ir pieņēmis lēmumu par ēkas energosertifikāciju. 

Ēku energosertificēšanu veic pēc izmērītajiem datiem, atsevišķos gadījumos var izmantot 

gan aprēķinātos un izmērītos datus. 

Ekspluatējamām ēkām energosertifikāciju veic pēc izmērītajiem enerģijas patēriņa datiem. 

Ekspluatējamām ēkām pēc ēkas īpašnieka pieprasījuma var tikt izstrādāts ēkas energoaudits un 

izsniegts ēkas energosertifikāts, balstoties uz ēkas aprēķinātajiem un izmērītajiem enerģijas 

patēriņa datiem. 

Ēku energosertificēšanu un to klases nosaka pēc “Pieņemtās sistēmas” principa, saskaņā ar  

LVS EN ISO 52000-1:2020, ja telpas veids paredz, ka telpa ir termāli kondicionējama, tad telpu 

uzskata par termāli kondicionētu (neņemot vērā faktisko apkures vai dzesēšanas nodrošinājuma 

trūkumu, pieņemot, ka pastāv fiktīva sistēma vai tāda pati sistēma kā blakus esošajā telpā). 

Attiecīgi, ja ēkā nav uzstādītas kādas no energopakalpojumu sistēmām, piemēram 

dzesēšanas vai ventilācijas sistēmas, tad tiek izmantots  ,,pieņemtās sistēmas” princips, saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem attiecīgai sistēmai tiek pieņemtas vērtības (kWh/m
2
 gadā), vai arī tiek 

veikti aprēķini, pieņemot atbilstošu tehnisko sistēmu un atbilstošu Latvijas Valsts standartu. 

Ēku energosertificēšana tiek veikta, ietverot visus energopakalpojumus, lai varētu 

salīdzināt ēkas pēc kopējā enerģijas patēriņa un komforta apstākļu nodrošinājuma ēkās. 
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4. shēma 

Darbības shēma ēkas energosertificēšanai 

Energoefektivitātes novērtējums - būvniecības projektēšanas stadijā 

Ēkas energoefektivitātes aprēķinus veic projektējamai, pārbūvējamai vai atjaunojamai ēkai, 

projektēšanas stadijā. Galarezultātā tiek izstrādāts ēkas energosertifikāts projektēšanas stadijā, 

kurš balstīts uz aprēķinātajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem. 

Lai aprēķinātu noteiktu ēkas energoefektivitātes novērtējumu būvniecības projektēšanas 

stadijā un pārbaudītu atbilstību energoefektivitātes prasībām, ir jāveic vairākas darbības, kuras 

norādītas 5. shēmā. 

  

1 
• Nosaka objekta veidu 

2 
• Nosaka ēkas (un/vai telpas) kategoriju 

3 
• Izvērtē ēkas energopakalpojuma veidus 

4 
• Savāc un apkopo enerģijas patēriņa datus  

5 
• Iegūst būvklimatoloģijas un ēkas termālā klimata datus 

6 
• Nosaka ēkas energopakalpojumu pieņemtās vērtības un veic 

aprēķinu 

7 
• Aprēķina ēkas energoefektivitātes rādītājus 

8 
• Izstrādā un reģistrē ēkas energosertifikātu 
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5. shēma 

Darbības shēma ēkas energosertificēšanai projektēšanas stadijā 

 

Ēkas energoefektivitātes rādītājus aprēķina atkarībā no ēkas veida (dzīvojamā vai 

nedzīvojamā ēka) un paredzētajiem energopakalpojumiem. 

Aprēķina pamatā laika intervāls tiek noteikts - dzīvojamām ēkām ir mēneša metode, bet 

nedzīvojamām ēkām stundas metode. 

Energosertifikāta projektēšanas stadijā, līdzvērtīgi kā ēkas enerosertificēšanas procesā 

nosaka pēc “Pieņemtās sistēmas” principa, saskaņā ar LVS EN ISO 52000-1:2020. 

Energosertifikātā norādītos rādītājus aprēķina, izmantojot ĒEF standartus un nacionālos 

pielikumus, kā arī izmantojot projektēšanas procesā esošo dokumentāciju un tehniskos 

parametrus. 

1.3. Energoefektivitātes novērtējums - ēkas nodošanai ekspluatācijā 

Jaunbūvēm, pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām, lai tās pieņemtu ekspluatācijā, ir 

jāveic praktiskās pārbaudes par ēku konstrukcijām un uzstādītajām inženiersistēmām.  

Ēkas konstrukciju un inženiersistēmu pārbaudes ir jāveic saskaņā ar ēkas tehnisko 

dokumentāciju (tehnisko projektu, vienkāršoto apliecinājumu karti un citu dokumentāciju), ēkas 

energoefektivitātes novērtējumu būvniecības projektēšanas stadijā, projekta izpilddokumentāciju 

materiālu atbilstības deklarācijas un citu dokumentāciju. 

Ēkas konstrukciju un inženiersistēmu pārbaudēm var izmantot dažādas mērījumu metodes, 

piemēram, gaisa caurlaidības un hermētiskuma testus, termogrāfijas mērījumus un citus 

mērījumus. 

Energoefektivitātes novērtējums ēkas nodošanai ekspluatācijā tiek veikts, lai praktiski 

novērtētu ēku konstrukciju un uzstādīto inženiersistēmu energoefektivitātes rādītājus un to 

1 
• Tiek iegūta visa projekta dokumentācija 

2 
• Nosaka objekta veidu 

3 
• Nosaka ēkas (un/vai telpas) kategoriju 

4 
• Izvērtē ēkas energopakalpojuma veidus 

5 
• Nosaka ēkas energopakalpojumu pieņemtās vērtības un veic ēkas 

enerģijas bilances aprēķinu 

6 
• Iegūst ēkas energoefektivitātes rādītājus 

7 
• Izstrādā ēkas energosertifikātu projektēšanas stadijā 
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atbilstību projekta dokumentācijai un sākotnēji izvirzītajiem nosacījumiem energoefektivitātes 

jomā. 

6. shēma 

Darbības shēma ēkas nodošanai ekspluatācijā 

 

 

1.4. Ēkas novērtējums ēkas energoaudita veikšanai 

Ēkas energoauditu izstrādā, lai pārbaudītu ēkas konstrukciju un inženiersistēmu tehnisko 

stāvokli, galveno uzmanību pievēršot enerģijas patēriņam un ēkas energoefektivitātes prasībām. 

Energoauditā ietilpst energoefektivitātes pasākumu priekšlikumi un energoefektivitātes 

pasākumu tehniski – ekonomiskā analīze. 

Ēkas energoauditu izstrādā pēc ēkas īpašnieka vai ēkas pārvaldnieka ierosinājuma, lai 

izvērtētu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas vai projekta realizācijai piesaistot 

Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldību līdzfinansējumu. 

Obligātas prasības ēkas energoaudita izstrādei būtu ēkām, kurām siltumenerģijas patēriņš 

apkurei sastāda, virs 150 kWh/m
2
 gadā. 

Ēkas energoaudita procesā tiek izstrādāts ēkas energoaudita ziņojums, kurā ietver aprēķinu 

daļu (ēku konstrukciju un inžniersistēmu tehnisko izvērtējumu), mērījumus, energoefektivitātes 

pasākumu izvērtēšana. 

  

1 
• Nosaka objekta veidu 

2 
• Izvērtē ēkas energopakalpojuma veidus 

3 
• Apkopo projekta un izpildokumentāciju (shēmas, materiālu 

deklarācijas un tml.) 

4 
• Veic ēku norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu 

apsekošanas un pārbaudes 

5 
• Aizpilda tehnisko dokumentāciju 

6 
• Precizē ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķinus 

7 
• Izstrādā un reģistrē ēkas energosertifikātu 
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7. shēma 

Darbības shēma, ēkas energoaudita veikšanai 

Ēkas novērtējums, inženiersistēmu energoefektivitātes rādītāju pārbaudei 

(inspicēšana) 

Energoefektivitātes rādītāju pārbaudes procesā tiek veiktas inženiersistēmu tehniskās 

pārbaudes. 

Regulāras pārbaudes (inspekcijas) tiek veiktas apkures sistēmām, vai apvienotām apkures 

un ventilācijas sistēmām ar lietderīgo nominālo jaudu virs 70 kW, visām sistēmas pieejamajām 

daļām, piemēram, siltumģenerators, vadības sistēma un cirkulācijas sūknis (sūkņi), ko izmanto 

ēku apkurei. Inspicēšanas gaitā novērtē siltumģeneratora efektivitāti un lielumu salīdzinājumā ar 

ēkas apkures vajadzībām un vajadzības gadījumā apsver apkures sistēmas vai kopējas telpu 

apkures un ventilācijas sistēmas iespējas optimizēt tās darbību vai uzlabot ekspluatācijas 

apstākļus. 

Regulāras pārbaudes (inspekcijas) gaisa kondicionēšanas sistēmu vai kopēju gaisa 

kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu ar lietderīgo nominālo jaudu virs 70 kW pieejamajām 

daļām. Inspicēšanas gaitā novērtē gaisa kondicionēšanas sistēmas efektivitāti un lielumu 
salīdzinājumā ar ēkas dzesēšanas vajadzībām un vajadzības gadījumā apsver gaisa 
kondicionēšanas sistēmas vai apvienotas gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas 
iespējas optimizēt tās sniegumu tipiskos vai vidējos ekspluatācijas apstākļos. 

Pārbaudes īstenošanas process ietver: 

 katla un katla iekārtu pārbaudes; 

 apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu pārbaudes; 

 dzesēšanas sistēmu pārbaudes; 

1 
• Nosaka objekta veidu 

2 
• Nosaka ēkas (un/vai telpas) kategoriju 

3 
• Izvērtē ēkas energopakalpojuma veidus 

4 
• Savāc visu pieejamo tehnisko dokumentāciju 

5 
• Veic ēkas konstrukciju un inženiersistēmu apsekošanu  

6 
• Nosaka ēkas energopakalpojumu pieņemtās vērtības un veic ēkas 

enerģijas bilances aprēķinu 

7 
• Izstrādā ēkas energoefektivitātes pasākumu priekšlikumus 

8 
• Aprēķina ēkas energoefektivitātes rādītājus 

9 
• Izstrādā ēkas energoaudita pārskatu 
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 gaisa kondicionēšanas sistēmas vai kombinētas gaisa kondicionēšanas un ventilācijas 

sistēmas pārbaudes. 

Nedzīvojamās ēkās, kuru lietderīgā nominālā apkures sistēmu vai kopējā apkures un 

ventilācijas sistēmu jauda pārsniedz 290 kW, līdz 2025. gadam jābūt aprīkotām ar ēku 

automatizācijas un vadības sistēmām, ja tas ir tehniski – ekonomiski pamatots. 

Nedzīvojamās ēkās, kuru lietderīgā nominālā gaisa kondicionēšanas sistēmu, vai kopējā 

gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu, jauda pārsniedz 290 kW, līdz 2025. gadam jābūt 

aprīkotām ar ēku automatizācijas un vadības sistēmām, ja tas ir tehniski – ekonomiski pamatots. 

Pārbaudes procesā tiek ietverti pasākumi, lai veiktu inženiersistēmu iekārtu pārbaudes, 

saistībā ar energoefektivitātes rādītājiem un sistēmu tehniskajiem parametriem. Pārbaudes ietver 

arī jaudu un iekārtu parametru atbilstību ēkas prasībām. 

Tehnisko sistēmu inspicēšanas procesā jāpārskata projektā izvirzītās prasības, jāpārskata 

un jānovērtē telpas izmantošanas, noslogojuma izmaiņas, iekšējos siltuma avotus. 

Pirmā pārbaude jāveic desmit gadu laikā pēc būtisku sastāvdaļu, piemēram, siltummaiņu, 

ventilatoru vai saldēšanas iekārtu nodošanas ekspluatācijā vai nomaiņas. Gaisa kondicionēšanas 

sistēmai vai kombinētai gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmai, kura līdz 2018. gadam 

ekspluatācijā ir vairāk nekā desmit gadus, jāveic pārbaude līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Pēc sākotnējās pārbaudes sistēma jāpārbauda vismaz reizi desmit gados. Pie nosacījuma, ja 

pēc sākotnējās pārbaudes vai pēc atkārtotas pārbaudes netiek veiktas izmaiņas gaisa 

kondicionēšanas sistēmā vai kombinētajā gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmā. 

8. shēma 

Darbības shēma inženiersistēmu energoefektivitātes rādītāju pārbaudes veikšanai 

 

  

1 
• Nosaka objekta veidu 

2 
• Izvērtē ēkas energopakalpojuma veidus 

3 
• Apkopo projekta un izpildokumentāciju 

4 
• Veic ēkas inženiersistēmu un iekārtu apsekošanas un pārbaudes 

5 
• Veic nepieciešamos mērījumus, iekārtu tehnisko datu pārbaudei 

6 
• Nosaka iekārtu un sistēmu energoefektivitātes rādītājus, veic 

aprēķinus 

7 
• Izstrādā inženieristēmu pārbaudes aktu 
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1.5. Ēkas novērtējuma energoefektivitātes rādītāji 

Ēkas energoefektivitātes rādītāju novērtēšana dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām tiek 

izmantoti sekojoši energopakalpojumi: 

Dzīvojamām ēkām: 

 apkures nodrošināšanai; 

 dzesēšanas nodrošināšanai; 

 ventilācijai; 

 mājsaimniecības karstā ūdens nodrošināšanai; 

Nedzīvojamām ēkām:  

 apkures nodrošināšanai; 

 dzesēšanas nodrošināšanai; 

 ventilācijai; 

 gaisa mitrināšanai (ja nosaka normatīvais regulējums); 

 gaisa sausināšanai (ja nosaka normatīvais regulējums);; 

 mājsaimniecības karstā ūdens nodrošināšanai; 

 apgaismojuma nodrošināšanai. 

Primārās enerģijas un oglekļa dioksīda emisiju novērtējuma rādītāji. 

Kopējie energoefektivitātes rādītāji: 

 kopējais primārais enerģijas patēriņš; 

 neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņš; 

 atjaunojamās primārās enerģijas patēriņš; 

 atjaunojamās enerģijas koeficients; 

 siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
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2. Ēkas energoefektivitātes rādītāju novērtējuma sistēmas darbība 

Ēkas energoefektivitātes rādītāju prasību izvērtējums tiek veikts vairākās stadijā, kuras 

aprakstītas iepriekš. Jaunas ēkas, atjaunotas vai pārbūvētas ēkas gadījumā tiek izstrādāts ēkas 

energosertifikāts un noteikti ēkas energoefektivitātes rādītāji, kuri ir jāsasniedz visā ēkas 

ekspluatācijas ciklā. 

9. shēma 

 

Ēkas energoefektivitātes rādītāju novērtējums pa stadijām 

 

  

Ēkas projektēšanas un būvniecības 
stadija 

Ēkas energosertifikāts projektēšanas 
stadija 

Ēkas energosertifikāts būvniecības 
stadijā 

Ēkas ekspluatācijas stadija 

Ēkas novērtējums 

Ēkas energosertifikāts 

Ēkas energoaudits 

Ēkas inženiersistēmu pārbaude 
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2.1. Ēkas projektēšanas un būvniecības stadijas 

Ēkas energosertifikāts projektēšanas un būvniecības stadijās tiek izstrādāts jaunas ēkas, 

esošas ēkas atjaunošanas vai pārbūves projektēšanas stadijā. Aprēķinos tiek izmantots ĒEF 

standartu komplekts un tajos noteiktais aprēķina process. Sertifikāta forma un pielikumi tiek 

noteikti normatīvajos aktos. 

10. shēma 

Ēkas energosertifikāts projektēšanas stadijā 

 

 

 

Pēc ēkas projektēšanas stadijas, tiek uzsākts ēkas būvniecības process, nododot ēku 

ekspluatācijā, tiek veiktas ēkas norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu pārbaudes. 

Pārbaudes forma tiek noteikta normatīvajos aktos. 

  

Ēkas 
energosertifikāts 

projektēšanas 
stadijā, derīguma 
termiņš trīs gadi 

Jaunas ēkas, esošās 
ēkas atjaunošanas 

vai pārbūves 
projektēšanas stadijā 

Ēkas 
energoefektivitātes 
aprēķina procesā 

tiek piemēroti EEF 
standartu komplekts 

Noteikta vienota 
ēkas 

enerogsertifikāta 
forma un pielikumi 
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11. shēma 

Ēkas energosertifikāts būves nodošanas ekspluatācijā 

 

 

  

Ēkas 
energosertifikāts 
būves nodošanas 

ekspluatācijā 

Jaunas ēkas, esošās 
ēkas atjaunošanas 

vai pārbūves 
nodošanas 

ekspluatācijā 

Noteikta ēkas 
pārbaudes vadlīnijas 

Noteikta vienota 
ēkas pārbaudes 

veidlapa 
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2.2. Ēkas ekspluatācijas stadija 

Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, ēkai ir aprēķinātas energoefektivitātes rādītāju prasības, 

kuras ir jānodrošina ēkas ekspluatācijas laikā. 

 

12. shēma 

Ēkas energoefektivitātes novērtējums 

 

 

 

Enerģijas patēriņa pārbaudes var veikt jebkurā stadijā pēc ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka 

pieprasījuma. Aprēķins tiek veikts pēc izmērītajiem enerģijas patēriņa datiem. Lai ēkas īpašnieki 

vai pārvaldnieki varētu veikt aprēķinus, tad tiek izmantots vienkāršots aprēķina modelis un 

noteiktas aprēķina  

  

Ēkas 
energoefektivitātes 

novērtējums 

Ekspluatācijā esošas 
ēkas, 

pēc pieprasījuma 

Noteiktas aprēķina 
vadlīnijas  

Vienkāršots 
aprēķina modelis 
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13. shēma 

Ēkas energoefektivitātes sertifikāts 

 

 

Ēkas ekspluatācijas procesā, veicot enerģijas patēriņa monitoringu, pēc ēkas īpašnieka vai 

pārvaldnieka pieprasījuma tiek izstrādāts ēkas energosertifikāts, kurš derīgs piecus gadus, un tiek 

izstrādāts, balstoties uz izmērītajiem enerģijas patēriņa datiem. 

  

Ēkas 
energosertifikāts, 
derīguma termiņš 

pieci gadi 

Ekspluatācijā esošas 
ēkas, 

pēc pieprasījuma 

Ēkas 
energoefektivitātes 
aprēķina procesā 

tiek piemēroti EEF 
standartu komplekts 

Noteikta vienota 
ēkas 

enerogsertifikāta 
forma un pielikumi 
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14. shēma 

Ēkas energoaudits 

 

 

 

Atsevišķos gadījumos, ja ēkai iepriekš nav izstrādāts ēkas energosertifikāts vai arī ēkai ir 

nepieciešams izstrādāt ēkas energoefektivitātes pasākumu priekšlikumus, tad ēkas īpašnieks vai 

pārvaldnieks var pieprasīt izstrādāt ēkas energoauditu. Ēkas energoaudits tiek izstrādāts, 

balstoties uz aprēķinātajiem un izmērītajiem enerģijas patēriņa datiem. 

  

Ēkas energoaudits 

Ekspluatācijā esošas 
ēkas, 

pēc pieprasījuma 

Ēkas 
energoefektivitātes 
aprēķina procesā 

tiek piemēroti EEF 
standartu komplekts 

Noteikta vienota 
ēkas 

enerogsertifikāta 
forma un pielikumi 
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15. shēma 

Ēkas inženiersistēmu pārbaude 

 

 

Papildu ēkas sertifikācijai un energoefektivitātes rādītāju pārbaudēm, tiek veiktas arī 

inženiersistēmu pārbaudes, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

  

Ēkas 
inženiersistēmu 

pārbaude 

Ekspluatācijā esošas 
ēkas, 

saskaņā ar 
normatīvajiem 

aktiem 

Ēkas 
energoefektivitātes 
aprēķina procesā 

tiek piemēroti EEF 
standartu komplekts 

Noteikta vienota 
ēkas inžniersistēmu 

pārbaudes forma 
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3. Ēku energoefektivitātes aprēķina metodoloģija 

Ēku energoefektivitātes novērtējumu veic saskaņā ar visaptverošo standartu grupu. 

16. shēma 

Aprēķinu metodoloģijas LVS sadalījums 

 

Papildus tiek definētas vērtības no ĒEF standartiem – iekštelpu un ārgaisu nosacījumi. 

Energoefektivitātes aprēķina metodoloģija ir iedalīta trīs sadaļās: 

 Ēku vispārējās energoefektivitātes prasības un ēku izvērtējums (konstrukcijas, 

būvelementi un tml.), M-1 un M-2 moduļi; 

 Siltumapgādes sistēmas (apkure, karstais ūdens, dzesēšana, apgaismojums, ēkas 

automatizācijas un kontrole, saules un vēja sistēmas), M-3, M-4, M-8, M-9, M-10 un 

M-11 moduļi; 

 Ventilācijas sistēmas (ventilācija, gaisa mitrināšana, gaisa sausināšana), M-5, M-6 un 

M-7 moduļi. 

Moduļu sistēmai ir būtiska nozīme ēkas energoefektivitātes aprēķinu veikšanai. Katram 

modulim ir noteikti atbilstoši standarti, kuri tiek izmantoti nepieciešamo aprēķinu veikšanai. 

Piemēram, lai aprēķinātu ēkas nepieciešamo enerģiju, skatīt M-2 moduļa 2 rindu, kur 

norādīts, ka aprēķinos tiek izmantots LVS EN ISO 52016 – 1:2021. 

 

1 

• LVS EN ISO 52000-1-2020 

• Vispārīgās prasības un primārās enerģijas aprēķins 

2 

• ĒEF standarti  

• Apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā ūdens, 
apgaismojuma sistēmas 

3 

• LVS EN ISO 52016-1:2021 

• Nepieciešamās enerģijas aprēķins apkures un dzesēšanas 
nodrošināšanai 
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1.tabula 

Ēku energoefektivitātes aprēķinu modulārā sistēma 
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3.1. Ēkas energoefektivitātes aprēķina metodoloģijas vispārējais 

apraksts 

Veicot ēkas energoefektivitātes aprēķinus, tiek veiktas šādas darbības. 

2.tabula 

Aprēķinu metodoloģijas veikto darbību un noteikto parametru vispārējais 

apraksts 

Veiktās darbības Noteiktie parametri 

Nosaka ēkas veidu 

Visa ēka. 

Ēkas vienība. 

Ēkas daļa 

(ēkas struktūra vai ēkas tehniskā sistēma) 

Nosaka ēkas (un/vai telpas) kategoriju 

Dzīvojamā ēka (dažādu veidu vienģimeņu mājas, 

daudzdzīvokļu ēka, un tml.). 

Nedzīvojamā ēka (biroju ēka, izglītības iestāžu 

ēkas un tml.). 

Identificē energoefektivitātes 

novērtējuma veidu 

Aprēķinātais energoefektivitātes novērtējums. 

Izmērītais energoefektivitātes novērtējums. 

Pārbaudes (inspicēšana). 

Nosaka energoefektivitātes novērtējuma 

piemērošanas veidu 

Pārbaudīt atbilstību energoefektivitātes prasībām. 

Izstrādāt energoefektivitātes sertifikātu. 

Izstrādāt ēkas energoauditu. 

Izstrādāt pārbaudes aktus. 

Nosaka novērtējuma veidu 

Pēc projekta datiem (tehniskais projekts, 

inventarizācijas lietas un tml.). 

Pēc reāliem datiem (mērījumiem, apsekošanas, 

pārbaudēm un tml.). 

Novērtē energopakalpojumu veidus 
Apkure, dzesēšana, ventilācija, gaisa mitrināšana, 

sausināšana, mājsaimniecību karstā ūdens apgāde, 

apgaismojums, ēku automatizācija un kontrole utt. 
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3.2. Ēkas energoefektivitātes aprēķina metodoloģijas darbību apraksts 

3.tabula 

Aprēķinu metodoloģijas veikto darbību un noteikto parametru apraksts 

Veiktās darbības Noteiktie parametri 

Nosaka objekta veidu 
Novērtējamais objekts ir ēka vai ēkas daļa. 

Ēkas atrašanās vietā var būt viena vai vairākas ēkas 

Nosaka ēkas (un/vai telpas) 

kategoriju 

Dzīvojamās ēkas (dažādu veidu vienģimeņu mājas, 

daudzdzīvokļu ēka, ēkas veciem cilvēkiem un invalīdiem 

(sociālās ēkas), dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai, mobilā 

māja, brīvdienu māja) 

Nedzīvojamās ēkas (biroju ēkas, izglītības iestāžu ēkas, 

slimnīcas, viesnīcas un restorāni, sporta objekti, ēkas 

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 

pakalpojumiem). 

Nosaka dzīvojamo vai 

nedzīvojamo ēku telpu 

kategoriju 

Dzīvojamo ēku telpu kategorijas: 

dzīvojamā platība, virtuve, guļamistaba, kabinets, vannas 

istaba vai tualete; 

individuāli apdzīvojama: zāle, koridors, kāpnes, bēniņi 

termālās norobežojošās konstrukcijas iekšpusē; 

kolektīvi apdzīvojama vai nedzīvojama: zāle, koridors, 

kāpnes termālās norobežojošās konstrukcijas iekšpus 

iekšpusē. 

Nedzīvojamo ēku telpu kategoriju:  

blakus esošā telpa, kas nav kondicionēta, piemēram, 

noliktavas telpa vai nekondicionēti bēniņi; 

termāli nekondicionēta saules telpa vai ātrijs; 

priekštelpa/foajē; 

koridors; 

zāle, koridors ārpus termālās zonas norobežojošās 

konstrukcijas; 

biroja telpa; 

mācību telpa; 

slimnīcas palāta; 

slimnīcas cita telpa; 

viesnīcas istaba; 

restorāna telpa; 

restorāna virtuve; 
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sanāksmju vai semināru telpa; 

auditorija, lekciju telpa; 

teātra vai kino telpa; 

serveru vai datoru telpa; 

termāli kondicionēti sporta objekti; 

termāli nekondicionēti sporta objekti; 

telpa vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 

pakalpojumiem (veikals); 

neapdzīvojama vannas istaba, duša, tualete, ja tā atrodas 

termālās zonas norobežojošās konstrukcijās; 

spa zona ar pirts dušu un/vai zonu atpūtai; 

telpa ar iekštelpu peldbaseinu; 

apkurināma noliktavas telpa; 

dzesēta noliktavas telpa; 

nekondicionēta noliktavas telpa; 

mašīntelpa; 

individuāla garāža vai kolektīva iekštelpu autostāvvieta; 

šķūnis. 

Jāidentificē 

energoefektivitātes 

novērtējuma piemērošanas 

veids 

Energoefektivitātes novērtējums: 

- lai pārbaudītu atbilstību energoefektivitātes 

prasībām; 

- lai veiktu ēkas energoefektivitātes sertifikāciju; 

- lai izstrādātu ēkas energosertifikātu būvniecības 

projektēšanas stadijā; 

- lai novērtētu pie ēkas nodošanas ekspluatācijā; 

- lai izstrādātu ēkas energoauditu (pielāgots); 

- lai veiktu ēkas energoefektivitātes pārbaudes 

(inspicēšanu). 

Jānosaka energoefektivitātes 

novērtēšanai izmantotais 

novērtējuma veids 

Aprēķinātais, projekta dokumentācija 

Aprēķinātais, pie nodošanas ekspluatācijā (pēc būvniecības) 

Aprēķinātais, faktiskā situācija 

Aprēķinātais, pielāgotā situācija 

Izmērītais, faktiskā situācija 

Izmērītais, klimatam koriģētā situācija 

Izmērītais, lietošanai koriģētais 

Izmērītais, standarta (klimatam un lietošanai koriģētais) 

Identificē energopakalpojumu 

veidus 

Dzīvojamo ēku energoefektivitātes novērtēšanai ir iekļauti 

sekojoši energopakalpojumi: 

Apkures nodrošināšana 

Dzesēšanas nodrošināšana 

Ventilācijas nodrošināšana 
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Mājsaimniecības karstā ūdens apgādes nodrošināšana 

Nedzīvojamo ēku energoefektivitātes novērtēšanai ir iekļauti 

sekojoši energopakalpojumi: 

Apkures nodrošināšana 

Dzesēšanas nodrošināšana 

Ventilācijas nodrošināšana 

Gaisa mitrināšanas nodrošināšana 

Gaisa sausināšanas nodrošināšana 

Mājsaimniecības karstā ūdens apgādes nodrošināšana 

Apgaismojuma nodrošināšana 

Energopakalpojumi, kuri netiek izmantoti ēkā tiek izvērtēti 

pēc ,,pieņemtās sistēmas” principa, izmantojot definētās 

vērtības, piemēram dzesēšanai, ventilācijas nodrošināšanai 

un citi. 

Nosaka novērtējuma robežas 

un ēkas izmērus 

Energoefektivitātes novērtējuma veikšanai tiek definēta 

novērtējuma robeža un veikti mērījumi ēkas izmēru 

noteikšanai vai arī izmantojot projekta dokumentāciju. 

Aprēķina vai izmēra enerģijas 

plūsmu, ņemot vērā 

novērtējuma robežas. 

Energoefektivitātes novērtējuma rezultātu aprēķiniem, 

atkarībā no vērtējuma piemērošanas veida tiek veikti, 

izmantojot aprēķina un/vai izmērītos datus. 

Nosaka enerģijas plūsmas 

sadalījumu, ņemot vērā 

primārās enerģijas faktorus 

un citus rādītājus, piemēram, 

CO2 emisijas un citus. To 

veic ar kontrolējošiem 

faktoriem, lai ietvertu vai 

neietvertu eksportētās 

enerģijas ietekmi un jebkādu 

kompensāciju enerģijas 

nesēju starpā. 

Tiek noteiktas ēku energoefektivitātes novērtējuma vērtības. 

Apkopot ar energoefektivitāti 

un atjaunojamiem enerģijas 

avotiem radīto ietekmi. 

 

Nosaka vērtības: 

- attiecībā uz aprēķināto kopējo energoefektivitāti; 

- attiecībā uz aprēķināto energoefektivitātei ēkas vai 

sistēmas elementa līmenī; 

- attiecībā uz izmērīto kopējo energoefektivitāti. 
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3.3. Ēkas energoefektivitātes aprēķinā iegūtās vērtības 

17. shēma 

Ēku energoefektivitātes aprēķinā iegūtās vērtības 

 -  

3.4. Energoefektivitātes novērtējuma laika intervāli 

Dzīvojamo ēku apkures un dzesēšanas enerģijas patēriņa laika intervālu aprēķinam 

izmanto mēnesi, bet savukārt nedzīvojamo ēku enerģijas patēriņa aprēķinam izmano stundas 

laika intervālu. 

 Stundas aprēķina metode 

Izmantojot stundas aprēķina metodi, ēkas vai ēkas termisko zonu siltuma bilance tiek 

aprēķināta stundas laika intervālā. Stundas aprēķina metodē tiek ņemti vērā laika apstākļi, 

iekārtu (saules bateriju, termostatu, akumulācijas tvertņu, automātikas un tml.) darbības 

apstākļi un to dinamiskā mijiedarbība apkures un dzesēšanas nodrošināšanai. Nepieciešamo 

datu ievade, salīdzinot stundas un mēneša aprēķina metodi, ir minimāla. Stundas aprēķina 

metodē katrs būvelements tiek aprēķināts atsevišķi, lai nodrošinātu robežnosacījumu izpildes 

visās konstrukcijās. 

Stundas klimatiskos datus aprēķina saskaņā ar ĒEE moduli M1-13, bet ēkas izmantošanas 

nosacījumus – darba stundu un dienas grafikus nosaka saskaņā ar ĒEE moduli M 1-6. 

Fiziskas apkures un dzesēšanas energoprasības, pamatojoties uz 
stundas vai mēneša aprēķiniem; 

Mitrināšanas (sausināšanas) latentās energoprasības, pamatojoties 
uz stundas vai mēneša aprēķiniem; 

Iekšējās temperatūras nosacījumus, pamatojoties uz stundas 
aprēķiniem; 

Sajūtamā apkures un dzesēšanas slodze, pamatojoties uz stundas 
aprēķiniem; 

Mitruma un latentā siltuma slodzi sausināšanai, pamatojoties uz 
stundas aprēķiniem; 

Projektētā sajūtamā apkures vai dzesēšanas slodze un projektētā 
latentā siltumslodze, izmantojot stundas aprēķina intervālu; 

Gaisa padeves apstākļi, lai nodrošinātu nepieciešamo mitrināšanu 
un sausināšanu. 
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Iekšējās temperatūras stundas aprēķinam, apkurei un dzesēšanai nepieciešamās 

enerģijas un projektētās apkures un dzesēšanas slodzes aprēķināšanai izmanto vienu un to pašu 

stundas iekšējās temperatūras aprēķinu. 

Dzesēšanas un apkures projektētās slodzes aprēķinam, tiek nošķirti dzesēšanas/apkures 

slodzes pamataprēķini un sistēmas dzesēšanas/apkures slodžu aprēķini. Dzesēšanas/apkures 

pamatslodzes un nepieciešamās enerģijas aprēķinus veic, pamatojoties, ka dzesēšanas/apkures 

sistēmas darbība ir nepārtraukta un nav paredzēti jaudas ierobežojumi, un pieņemot, ka 

enerģijas izplūde notiek tikai konvektīvi. 

Specifiskajos aprēķinos sistēmas dzesēšanas/apkures slodzes noteikšanai un 

nepieciešamās enerģijas aprēķināšanai var pieņemt ierobežotu darbības laiku, ierobežot 

sistēmas pieejamo jaudu, kā arī var precizēt un aprēķināt atgūstamos zudumus un var precizēt 

konvektīvo daļu, atbilstoši uzstādītajai sistēmai. 

 Mēneša aprēķina metode 

Mēneša aprēķina metodē ēkas vai ēkas termiskās zonas siltuma bilance tiek aprēķināta 

mēneša laika intervālā. Dinamisko ietekmi ņem vērā ar korekcijas un pielāgošanas 

koeficientiem. 

Tā kā izmantošanas nosacījumi un pieņēmumi (piemēram, par ventilācijas parametriem) 

var atšķirties dienās, kad izmanto apkuri un dienās, kad izmanto dzesēšanu, katram mēnesim 

tiek veikti divi neatkarīgi aprēķini: pirmkārt, energoprasību aprēķināšana apkurei, izmantojot 

pieņemtos apkures nosacījumus, un, otrkārt, energoprasību aprēķināšana dzesēšanai, izmantojot 

pieņemtos dzesēšanas nosacījumus. 

3.5. Novērtētā objekta zonējums 

Pārskats par visiem attiecīgajiem zonēšanas terminiem un pamatnoteikumiem, tostarp par 

termiskajām zonām un pakalpojumu zonām, ir norādīts LVS EN ISO 52000-1:2020, 3., 9. un 

10. punktā. 

Novērtētā objekta (ēka vai ēkas daļa) energoefektivitātes rādītāju aprēķinus var veikt, 

izvēloties vienu termisko zonu, vai arī dalot vairākās termiskās zonās. 

Aprēķina kārtība objekta zonējumam ir noteikta LVS EN ISO 52016-1:2021. 

Termisko zonu izvērtējumu veic šādi: 

4.tabula 

Novērtētā objekta zonējuma veiktās darbības un noteiktie parametri 

Veiktās darbības Noteiktie parametri 

Zonēšanas 1. solis 

Telpu kategoriju novērtējums 

Aprēķinu vienkāršošanai tiek pieņemts, ka 

atsevišķas telpas, kuras nav termiski 

kondicionētas, tiek pieņemtas kā blakus esošās 

termiski kondicionētās telpas (bēniņi, kāpņu 

telpas, garāža un citas tml. telpas). Šāds 

pieņēmums attiecas tikai uz tām telpām, kurās 

apkures sezonā tiek uzturēta temperatūra 8
o
C 

un augstāka. 
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Telpas ar lielām platībām un papildu 

energopakalpojumiem, piemēram, 

paaugstināta gaisa apmaiņa, dzesēšana un tml., 

netiek apvienotas ar citām kondicionētām 

telpām. 

Zonēšanas 2. solis 

Grupēšana pēc telpas kategorijas 

Telpas kategoriju raksturo lietošanas 

nosacījumu kopums. Tāpēc sākotnēji visas 

blakus esošās telpas, kas pieder pie vienas 

telpas kategorijas, tiek sagrupētas vienā 

termiskajā zonā. 

Zonēšanas 3. solis 

Grupēšana lielu savstarpēju atvērumu 

gadījumā 

Starp divām vai vairākām telpām esošus 

atvērumus, piemēram, gaiteņus, pārejas un 

tml., apvienot vienā termiskā zonā. Lielus 

atvērumus telpā uz telpu vai telpām, kas 

atrodas termiskajā norobežojošajā 

konstrukcijā, definē kā vienu, vai vairākus 

pastāvīgus atvērumus, kuru kopējā platība ir 

vismaz 0,003 m
2
 uz m

2
 no lietderīgās grīdas 

platības attiecīgajā telpā.   

Zonēšanas 4. solis 

Sadalīšana, lai būtu vienāda pakalpojumu 

kombinācija 

Termisko zonu sadala tā, lai termiskajā zonā 

būtu tikai telpas, kurās ir viens un tas pats 

attiecīgo pakalpojumu apvienojums: tikai 

apkure, tikai dzesēšana, dzesēšana un 

sausināšana, vai apkure plus dzesēšana utt. 

Zonēšanas 5. solis. 

Turpmākā grupēšana pēc līdzīgiem 

izmantošanas nosacījumiem 

Blakus esošās termiski kondicionētās zonas 

var apvienot, ja lietošanas termiskie apstākļi ir 

vienādi. Blakus esošās termiski kondicionētas 

zonas var apvienot arī tad, ja lietošanas 

termiskie izmantošanas nosacījumi ir līdzīgi; 

kas tiek uzskatīts par spēkā esošu šādu 

nosacījumu atbilstības gadījumā: — 

temperatūras iestatījumu atšķirība apkurei un 

(ja piemērojams) ir mazāka par 4 K, un 

starpība starp minimālo un maksimālo 

mitruma saturu (ja piemērojams) ir mazāka par 

0,2 kg/kg (sauss gaiss); un ikdienas 

ekspluatācijas periodi neatšķiras par vairāk  

nekā trīs stundām. 

Zonēšanas 6. solis. Iedalījums pēc 

konkrētām sistēmas vai apakšsistēmas 

īpašībām 

Specifisku aprēķinu gadījumā (ņemot vērā 

īpašas apkures, dzesēšanas, ventilācijas vai 

sausināšanas sistēmas īpašības) termisko zonu 

sadalījumu veic pēc konkrētu sistēmu 

sadalījuma. Attiecinot tās zonas, kuras attiecas 

uz konkrēto sistēmu. 
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Zonēšanas 7. solis. Padziļināts 

iedalījums, lai nodrošinātu pietiekamu 

viendabīgumu siltuma bilancē 

Termisko zonu sadala tā, lai siltuma bilance 

zināmā mērā būtu viendabīga. Ja ēkā ir 

dzesēšana, tad noteiktie kritēriji ir stingrāki 

Zonēšanas 8. solis. Padziļināts termiski 

nekondicionētu zonu grupēšana 

Blakus esošas termiski nekondicionētas zonas 

var apvienot vienā termiski nekondicionētā 

zonā. 

Zonēšanas 9. solis. Vienkāršošana mazu 

termisko zonu gadījumā 

Termisko zonu var apvienot ar blakus esošo 

termisko zonu, ja tai ir vienāda pakalpojumu 

kombinācija (skatīt 4. soli), bet atšķirīgi 

termiskie izmantošanas nosacījumi (salīdzināt 

ar 5. soli) vai dažādas siltuma bilances īpašības 

(salīdzināt ar 7. soli), ja tās lietderīgā grīdas 

platība ir mazāka par 5 % no novērtētā objekta 

kopējās lietderīgās grīdas platības. Šādā 

gadījumā piemēro blakus esošās termiskās 

zonas termiskos nosacījumus. 

Zonēšanas 10. solis. Vienkāršošana ļoti 

mazu termisko zonu gadījumā 

Termisko zonu var apvienot ar blakus esošo 

termisko zonu, pat ja tai ir atšķirīga 

pakalpojumu kombinācija (salīdziniet ar 4. 

soli), ja tās lietderīgā grīdas platība ir mazāka 

par 1 % no novērtētā objekta kopējās 

lietderīgās grīdas platības. Šādā gadījumā 

piemēro pakalpojumu kombināciju un blakus 

esošās termiskās zonas termiskos nosacījumus. 

Ja pastāv vairāk nekā viena blakus esošā 

termiskā zona, pakalpojumu un termisko 

izmantošanas nosacījumu kombinācija tiek 

pieņemta no blakus esošās zonas ar 

vislīdzīgākajiem pakalpojumiem un/vai 

vislīdzīgākajiem lietošanas nosacījumiem. 

Blakus esošas termiski nekondicionētas zonas tiek iedalītas: 

 ārēji nekondicionēta zona (ztue): par siltuma pārneses robežu uzskata iekšējo 

iedalījumu; 

 iekšēji nekondicionēta zona (ztue): par siltuma pārneses robežu uzskata ārējo 

iedalījumu. 

Aprēķina procedūru un temperatūras tiek aprēķinātas saskaņā ar LVS EN ISO 52016-

1:2021. 

Blakus esošās termiski nekondicionētas zonas aprēķinu veic saskaņā ar LVS EN ISO 

52016-1:2021 sadaļu 6.4.5. 

Ārējās nekondicionētās zonas aprēķinos netiek iekļautas, savukārt iekšējā nekondicionētā 

zona tiek piemērota sekojošos gadījumos: 
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 ārējo būvelementu siltumtehniskās īpašības un ģeometriju var noteikt precīzāk nekā 

iekšējo būvelementu īpašības; un  

 iekšējie un saules ieguvumi blakusesošajā telpā nedominē. 

Izmantojot aprēķinos iekšējo nekondicionēto zonu, jāņem vērā, ka nekondicionēto zonu 

laukums netiek iekļauts objekta lietderīgā grīdas platībā. 

Aprēķina temperatūru nosaka 
o
C un nekondicionēto zonu gadījumā to pieņem sekojoši: 

1. Stundas aprēķina metodei – piemērojama ārgaisa temperatūra, bet ietverot iekšējo 

un saules siltuma ieguvumu pieaugumu vai piemēro blakus kondicionētās zonas 

ekspluatācijas temperatūru, bet temperatūrā neiekļauj iekšējo vai saules enerģijas 

ieguvumu. 

2. Mēneša aprēķina metodei – tiek izmantota aprēķina formula: 

Ɵ𝒛𝒕𝒖,𝒌;𝑯𝑪;𝒎 = Ɵ𝒆;𝒂;𝒎 + 𝒃𝒛𝒕𝒖,𝒌;𝒎 (Ɵ𝒄𝒂𝒍𝒄;𝑯𝑪;𝒛𝒕𝒄,𝒋;𝒎 − Ɵ𝒆;𝒂;𝒎     (1) 

kur katra mēneša m  

bztu,k;m    ir korekcijas koeficients termiski nekondicionētai blakus esošai 

zonai k, mēnesī m; 

θcalc;H/C;ztc,j;m   ir blakusesošās termiski kondicionētās zonas j aprēķina 

temperatūra apkurei/dzesēšanai, izteikta °C; 

θe;a;m    ir mēneša vidējā (gaisa) temperatūra ārējā vidē, izteikta °C. 

Korekcijas un sadalījuma koeficientu aprēķinu nosaka saskaņā ar LVS EN ISO 52016-1:2019 

sadaļu 6.4.5.4. 

3.6. Stundas aprēķina metode 

3.6.1. Aprēķina principi 

Pēc termisko zonu noteikšanas, tiek aprēķināta telpas temperatūra stundas laikā un siltuma 

pārvades zudumi necaurspīdīgām un caurspīdīgām norobežojošajām konstrukcijām. Katru 

būvelementu modelē vairākos mezglos – necaurspīdīgie elementi tiek sadalīti četros slāņos ar 

pieciem mezgliem, bet logi un durvis tiek aprēķināti atsevišķos slāņos ar 2 mezgliem. 

Stundas metode ietver: 

1. Energoprasību aprēķinu; 

2. Iekšējo temperatūras aprēķinu un 

3. projektēto apkures un dzesēšanas slodzes aprēķinu. 

Aprēķins tiek veikts stundas laika periodam, bet kopējais aprēķina periods ir pilnais gads. 

Maksimālā iekštelpu temperatūra un projektētā slodze tiek noteikta īsam laika periodam. 

3.6.2. Pieņēmumi un īpašie nosacījumi 
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Veicot aprēķinu, stundas laikā, tiek ņemti vērā sekojoši pieņēmumi: 

 gaisa temperatūra ir vienmērīga visā telpā vai zonā; 

 telpas vai zonas elementu dažādās virsmas ir izotermiskas; 

 tiek pieņemts, ka siltuma pārvade telpas vai zonas elementos (izņemot uz zemes), 

notiek vienā dimensijā; 

 siltuma pārvadi uz zemi caur telpas elementiem aprēķina ar līdzvērtīgu 

viendimensiju siltuma plūsmu, saskaņā ar LVS EN ISO 13370:2020 Ēku 

siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. Aprēķina metodes (ISO 

13370:2017); 

 termisko tiltu (lineāro vai punktu) siltuma ieguvumu vai uzkrājuma ieguldījums 

netiek ņemts vērā; 

 (lineārie vai punktu) termiskie tilti ir tieši termāli saistīti ar iekšējo un āra gaisa 

temperatūru; 

 gaisa slāņi norobežojošās konstrukcijās tiek uzskatīti, kā gaisa slāņi starp divām 

izotermiskām un paralēlām virsmām; 

 siltuma ieguvumu vai uzkrājuma efekti stikloto elementa slāņos netiek ņemti vērā; 

 siltuma plūsmas blīvums īsviļņu starojuma dēļ, ko absorbē katra stiklotā elementa 

plakne, tiek uzskatīta par siltuma avotu. 

Papildus tam: 

 termisko zonu uzskata par slēgtu telpu, ko norobežo būvelementi; 

 būvmateriālus, kas veido termiskās zonas būvelementus, būvfizikālās īpašības nav 

atkarīgas no laika, tomēr jāņem vērā papildu elementi, kuri tiek izmantoti, 

piemēram, saules ēnojuma ietekmē - žalūzijas, slēģi un tml.; 

 ārējais starojums (izņemot debesis) ir ārgaisa temperatūra; 

 saules starojuma sadalījums telpā ir vienmērīgs un laika ziņā neatkarīgs; 

 konstrukciju masas sadalījums ir vienkāršots; 

 logu saules enerģijas īpašības nav atkarīgas no saules gaismas leņķa; un tiek 

pieņemts, ka kopējā saules enerģijas caurlaidība ir tiešā caurlaidība attiecīgajā zonā; 

un 

 vidējo starojuma temperatūru aprēķina kā katra komponenta iekšējās virsmas 

temperatūras vidējo svērto vērtību. 

Pieņēmumi, kas tika izmantoti iepriekšējos aprēķinos: 

 konvektīvie siltuma pārvades koeficienti ārējām virsmām ir atkarīgi no vēja ātruma 

un virziena, bet uzskatāmi par laikā nemainīgiem; 



46 

 

 konvektīvie siltuma pārvades koeficienti ārējām virsmām ir atkarīgi no siltuma 

plūsmas virziena un ir uzskatāmi par laikā nemainīgiem; 

 garo viļņu siltuma pārvades koeficienti telpas elementu ārējām virsmām ir 

uzskatāmi par laikā nemainīgiem; 

 dimensiju aprēķins, ko izmanto siltuma plūsmas noteikšanai ar siltuma pārvadi 

(iekšējie izmēri, ārējie izmēri vai kopējie iekšējie izmēri), ir noteikts ĒEE M2-5 

moduļa standartu kontekstā, un to uztur visā ĒEE novērtējumā. 

3.6.3. Aprēķina metode - Pamata slodzes un sistēmas specifiskās slodzes 

un prasību aprēķināšana 

3.6.3.1. Fiziskas apkures un dzesēšanas energoprasības 

Ikmēneša energoprasības apkurei/dzesēšanai termiski kondicionētā zonā, ztc, aprēķina kā 

stundas apkures/dzesēšanas slodžu summu: 

 
    

 
H/C;nd; ; H/C;ld; h0, 001

;ztc m ztc t
t

Q t

      (2) 

kur attiecībā uz termiski kondicionētu zonu, ztc 

 

Q H/C;nd;ztc;m ir apkures/dzesēšanas energoprasības zonā, mēnesī m, izteiktas kWh. 

Φ H/C;ld;ztc;t ir apkures/dzesēšanas slodzes zonā laika intervālā t, izteiktas W; 

Δth ir laika intervāla garums t, izteikts h; Δth = 1 stundas laika intervālam. 

 

Ikgadējās apkures/dzesēšanas energoprasības aprēķina kā ikmēneša prasību summu: 

H/C;nd; ;an H/C;nd; ;ztc ztc m
m

Q Q

       (3) 

kur: 

QH/C;nd;ztc;an ir apkures/dzesēšanas prasības zonā, gadā, izteiktas kWh. 

QH/C;nd;ztc;m ir apkures/dzesēšanas prasības zonā, mēnesī m, izteiktas kWh. 

3.6.3.2. Mitrināšanas (sausināšanas) latentās energoprasības 

Ikmēneša latentās energoprasības sausināšanai termiski kondicionētā zonā, ztc, aprēķina kā 

stundas apkures/dzesēšanas slodžu summu: 

 
    

 
HU/DHU;nd; ; HU/DHU;ld; h0, 001

;ztc m ztc t
t

Q t

     (4) 

kur attiecībā uz termiski kondicionētu zonu, ztc 

QHU/DHU;nd;zt;m ir sausināšanas prasības zonā, mēnesī m, izteiktas kWh. 

ΦHU/DHU;ld;zt;t ir sausināšanas slodzes zonā laika intervālā t, izteiktas W; 

Δth ir laika intervāla garums t, izteikts h; Δth = 1 stundas laika intervālam. 

Ikgadējās latentās energoprasības sausināšanai aprēķina kā ikmēneša prasību summu: 
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HU/DHU;nd; ;an HU/DHU;nd; ;zt zt m
m

Q Q

 (5) 

kur: 

QHU/DHU;nd;zt;an ir sausināšanas prasības zonā, gadā, izteiktas kWh. 

QHU/DHU;nd;zt;m ir sausināšanas prasības zonā, mēnesī m, izteiktas kWh. 
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3.6.3.3.  Projektētās apkures un dzesēšanas slodzes aprēķins 

Projektētās apkures vai dzesēšanas slodzes aprēķinu un dalījumu zonās nosaka, pamatojoties uz 

tehnisko sistēmu projektu. 

3.6.3.3.1. Termiskas zonas projektētās fiziskās apkures slodzes aprēķins 

Termiskās zonas projektētā sajūtamā apkures slodzi aprēķina, ņeot vērā klimatiskos un 

ekspluatācijas apstākļus: 

  H;ld;des; an H;ld; ;max
;ztc ztc t

t  (6) 

kur: 

ΦH;ld;des;ztc;an ir projektētā sajūtamā apkures slodze termiski kondicionētā zonā, ztc, 

izteikta W. 
ΦH;ld;ztc;t ir sajūtamā apkures slodze zonā laika intervālā t, izteikta W; 

3.6.3.3.2. Apakšsistēmas projektētās fiziskās apkures slodzes aprēķins 

Apakšsistēmas (gada) projektētā saprātīgā apkures slodze ss ir: 

  
 
 
 
 
H;ld;des; an H; ld; ;max

;ss ztc t
t

ztc        (7) 

kur: 

ΦH;ld;des;ss;an ir (gada) projektētā saprātīgāapkures slodze apakšsistēmā ss, izteikta W 

ΦH;ld;ztc;t ir saprātīgā apkures slodze termiski kondicionētai zonai ztc, laika intervālā t, 

aprēķināta saskaņā 6.5.5. punktu, izteikta W; 

3.6.3.3.3. Projektētās sajūtamās dzesēšanas slodzes aprēķins termiskajai 

zonai 

Termiskās zonas projektētā sajūtamās dzesēšanas slodze tiek aprēķināta: 

  C;ld;des; an C;ld; ;max
;ztc ztc t

t        (8) 

kur: 

ΦC;ld;des;ztc;an ir (gada) projektētā saprātīgā dzesēšanas slodze termiski kondicionētā zonā, 

ztc, izteikta W. 

ΦC;ld;ztc;t ir (saprātīgā) dzesēšanas slodze zonā laika intervālā t, aprēķināta saskaņā 2.6.4. 

sadaļu, izteikta W 
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3.6.3.3.4. Projektētās sajūtamās dzesēšanas slodzes aprēķins apakšsistēmai 

Apakšsistēmas (gada) projektētā saprātīgā dzesēšanas slodze ss ir: 

  
 
 
 
 
C; ld;des; an C; ld; ;max

;ss ztc t
t

ztc        (16) 

kur: 

ΦC;ld;des;ss;an ir (gada) projektētā saprātīgā dzesēšanas slodze (vērtība ≥ 0) apakšsistēmā ss, 

izteikta W 

ΦC;ld;ztc;t ir saprātīgā dzesēšanas slodze termiski kondicionētai zonai ztc, laika intervālā 

t, aprēķināta saskaņā ar 2.6.4. sadaļu, izteikta W; 

3.6.3.3.5. Projektētie padeves gaisa nosacījumi mitrināšanai un 

sausināšanai 

Projektētā mitrināšanas mitruma slodze tiek aprēķināta pēc sekojoša vienādojuma: 

 
 
 
 
HU;ld;des; an HU;ld; ;max

;ztc ztc t
t

t

G G

       (17) 

Projektētā sausināšanas mitruma slodze ir 

 
 
 
 
DHU;ld;des; an DHU;ld; ;max

;ztc ztc t
t

t

G G

       (18) 

Projektētā slēptā apkures slodze mitrināšanai ir 

 
 
 
 
 
HU;ld;des; an HU;ld; ;max

;ztc ztc t
t

t        (19) 

Projektētā slēptā apkures slodze sausināšanai ir 

 
 
 
 
 
DHU;ld;des; an DHU;ld; ;max

;ztc ztc t
t

t  (20) 

kur attiecībā uz termiski kondicionētu zonu, ztc 

GHU;ld;des;ztc;an ir (ikgadējā) projektētā mitrināšanas mitruma (padeves) slodze, kas 

nepieciešama, lai uzturētu minimālo mitruma iestatījuma punktu, izteikta 

kg/s; 

GDHU;ld;des;ztc;an ir (ikgadējā) projektētā sausināšanas mitruma (aizvākšanas) slodze, kas 

nepieciešama, lai uzturētu maksimālo mitruma iestatījuma punktu, 

izteikta kg/s; 

GHU;ld;ztc;t ir projektētā mitrināšanas mitruma (padeves) slodze, kas nepieciešama, 

lai uzturētu minimālo mitruma iestatījuma punktu, laika intervālā, kā 
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noteikts 2.6.11. sadaļā, izteikta kg/s; 

GDHU;ld;ztc;t ir projektētā sausināšanas mitruma (aizvākšanas) slodze, kas 

nepieciešama, lai uzturētu maksimālo mitruma iestatījuma punktu, laika 

intervālā, kā noteikts 2.6.11.1.1. punktā, izteikta kg/s; 

ΦHU;ld;des;ztc;an ir (ikgadējā) projektētā slēptā apkures slodze mitrināšanai, izteikta W; 

ΦDHU;ld;des;ztc;an ir (ikgadējā) projektētā slēptā apkures slodze sausināšanai, izteikta W; 

ΦHU;ld;ztc;t ir slēptā apkures slodze mitrināšanai laika intervālā t, kā noteikts 

2.6.11.1.1. sadaļā, izteikta W; 

ΦDHU;ld;ztc;t ir slēptā apkures slodze sausināšanai laika intervālā t, kā noteikts 

2.6.11.1.1. sadaļā, izteikta W; 

(Gada) projektētā sausināšanas mitruma slodze var tikt pārveidota par mehāniskās ventilācijas 

gaisa mitruma satura palielinājumu un samazinājumu salīdzinājumā ar ārējā gaisa mitruma 

saturu, Δxa;sup;HU/DHU;ld;des;ztc;an, saskaņā ar attiecīgajām 2.6.11.2. punktā minētajām formulām: 

 


   


HU;ld;
a;sup;HU;ld;des; an a;sup;HU;req; ; a;e;

a V;mech; ;

;

;

ztc t
ztc ztc t t

k t

G
x x x

q
    (21) 

 


   


DHU;ld;
a;sup;DHU;ld;des; an a;e; a;sup;DHU;req; ;

a V;mech; ;

;

;

ztc t
ztc t ztc t

k t

G
x x x

q
 (22) 

3.6.4. Sajūtamās apkures un dzesēšanas slodzes un temperatūras 

aprēķināšana 

3.6.4.1.  Temperatūras iestatījums 

Iekšējā temperatūra apkurei, θint;set;H;ztc;t, un dzesēšanai, θint;set;C;ztc;t, katrā termiski kondicionētajā 

zonā ztc, laika intervālā t, tiek iegūta par katru stundu, ņemot vērā telpas kategoriju un ņemot 

vērā iespējamo nakts un vai dienas samazinātās temperatūras iestatīšanu, nedēļas nogales vai 

citus periodiskus pārtraukumus vai samazināta iestatījuma periodus. 

3.6.4.2.  Sajūtamā apkures un dzesēšanas slodze 

Par katru stundu un katru zonu faktiskā iekšējā temperatūra θint;ac;op;zt;t un faktiskā apkures vai 

dzesēšanas slodze, ΦHC;ld;ztc;t, tiek aprēķināta, izmantojot šādu procedūru: 

1. solis: Izvērtē, vai ēkā ir nepieciešams nodrošināt dzesēšanu vai apkuri. 

Pieņem ΦHC;ld;ztc;t = 0 un aprēķina iekšējo ekspluatācijas temperatūru θint;op;ztc;t saskaņā ar 23 

vienādojumu (sk. zemāk), kur termiski kondicionētai zonai ztc laika intervālā t 
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Ekspluatācijas temperatūra zonā ztc laika intervālā t tiek sniegta ar: 

 





int;a int;r;mn
int;op 2

; ; ; ;

; ;

ztc t ztc t
ztc t

 (23) 

 

kur termiski kondicionētai zonai zt laika intervālā t 

θint;op;ztc;t ir iekšējā ekspluatācijas temperatūra, izteikta °C; 

θint;a;ztc;t ir iekšējā gaisa temperatūra, izteikta °C; 

θint;r;mn;ztc;t ir vidējā starojuma temperatūra, kā noteikts turpmāk sniegtajā formulā, izteikta 

°C; 

Vidējā starojuma temperatūra ir visu ēkas elementu iekšējo virsmas temperatūru vidējā svērtā 

vērtība eli = 1 uz eln zonā ztc, un tiek aprēķināta: 

 

















pln

1
int;r;mn

1

; ;

; ;

 

 

eln

eli pli eli t

eli
ztc t eln

eli

eli

A

A

 (24) 

kur: 

θint;r;mn;ztc;t ir vidējā starojuma temperatūra, izteikta °C; 

Aeli  ir ēkas elementa eli platība, izteikta m
2
; 

θpli=pln;eli;t ir temperatūra ēkas elementa eli mezglā pli = pln, izteikta °C. 

Aprēķinos tiek izmantoti sekojoši apzīmējumi - 

ΦHC;ld;ztc;t ir apkures vai dzesēšanas slodze, izteikta W; 

θint;op;ztc;t ir iekšējā ekspluatācijas temperatūra, izteikta °C; 

Iegūto vērtību θint;op;ztc;t pārdēvē kā θint;op;0;ztc;t, kur 

θint;op;ztc;t ir iekšējā ekspluatācijas temperatūra, izteikta °C; 

θint;op;0;ztc;t ir ekspluatācijas temperatūra, izteikta °C; 

un saglabā visas aprēķinātās mezgla temperatūras, kā sākuma punktu nākamā laika intervāla 

aprēķināšanai: 

θint;a;ztc;(t+1)-1 = θint;a;ztc;t        (25) 

θpli;eli;(t+1)-1 = θpli;eli;t 

 

kur termiski kondicionētai zonai zt, laika intervālā t. 

θint;a;zt;t ir iekšējā gaisa temperatūra, izteikta °C; 

θint;a;zt;(t+1)-1 ir iekšējās gaisa temperatūras iepriekšējā laika intervāla vērtība laika 

intervālā (t+Δt), izteikta °C; 
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θpli;eli;t ir temperatūra ēkas elementa eli mezglā pli , izteikta °C; 

θpli;eli;(t+1)-1 ir iepriekšējā laika intervāla vērtība temperatūrai ēkas elementa eli mezglā 

pli laika intervālā (t+ Δt), izteikta °C. 

Ja θint;set;H;zt;t ≤ θ int;op;0;zt;t ≤ θint;set;C;zt;t: 

ΦHC;ld;zt;t, = 0 (26) 

θint;op;ac;zt;t  = θint;op;0;zt;t 

 

kur termiski kondicionētai zonai ztc laika intervālā t 

ΦHC;ld;zt;t ir apkures vai dzesēšanas slodze aprēķinā, izteikta W; 

θint;op;ac;zt;t ir faktiskā iekšējā ekspluatācijas temperatūra, izteikta °C; 

θint;op;0;zt;t ir ekspluatācijas temperatūra brīvas plūsmas apstākļos, izteikta °C; 

θint;set;H;zt;t ir iekšējais ekspluatācijas temperatūras iestatījuma apkurei, kā noteikts sadaļā 

zemāk, izteikts °C; 

θint;set;C;zt;t ir iekšējais ekspluatācijas temperatūras iestatījuma punkts dzesēšanai, kā noteikts 

sadaļā zemāk, izteikts °C; 

Pārejiet uz 5. soli. 

Ja nē: piemērojiet 2. soli. 

2. solis: Nosaka, vai ir spēkā apkures vai dzesēšanas temperatūras iestatījums, un 

aprēķina apkures vai dzesēšanas slodze: 

ja θint;op;0;ztc;t > θint;set;C;ztc;t, jāņem θint;op;set;ztc;t = θint;set;C;ztc;t (27) 

ja θint;op;0;ztc;t < θint;set;H;ztc;t, jāņem θint;op;set;ztc;t = θint;set;H;ztc;t 

kur termiski kondicionētai zonai ztc laika intervālā t 

θint;op;0; ztc;t ir ekspluatācijas temperatūra brīvas plūsmas apstākļos, izteikta °C; 

θint;op;set;ztc;t ir nepieciešamais iekšējās ekspluatācijas temperatūras iestatījums, izteikts °C; 

θint;set;H;ztc;t ir iekšējais ekspluatācijas temperatūras iestatījums apkurei, kā noteikts zemāk, 

izteikts °C; 

θint;set;C;ztc;t ir iekšējais ekspluatācijas temperatūras iestatījuma punkts dzesēšanai, kā 

noteikts kā noteikts zemāk, izteikts °C. 

 Temperatūras iestatījums 

Iekšējais temperatūras iestatījums apkurei, θint;set;H;ztc;t, un dzesēšanai, θint;set;C;ztc;t, katrā 

termiski kondicionētajā zonā ztc, laika intervālā t, tiek iegūts katru stundu no attiecīgā standarta 

saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli, ņemot vērā telpas kategoriju un presības (kas noteikta ISO 

52000-1) un ņemot vērā arī iespējamo nakts un vai dienas samazinātās temperatūras iestatīšanu, 

nedēļas nogales vai citus periodiskus pārtraukumus vai samazināta iestatījuma periodus. 

Jāprēķina iekšējo ekspluatācijas temperatūru θint;op;zt;t saskaņā ar 1 solī norādīto aprēķinu, ņemot 

vērā, ka ΦHC;zt;t = ΦHC;upper;zt;t ar 
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- ja ir pieejama attiecīgi maksimālā dzesēšanas jauda: 

ΦHC;upper;ztc;t = ΦHC;avail;ztc;t  (28) 

- pretējā gadījumā: ΦHC;upper;ztc;t = 10 × Ause;ztc. 

Nosauciet iegūto θint;op;ztc;t kā θint;op;upper;ztc;t, kur termiski kondicionētai zonai zt laika intervālā t 

ΦHC;ld;ztc;t ir apkures vai dzesēšanas slodze, izteikta W; 

ΦHC;upper;ztc;t ir apkures slodzes augšējā vērtība, izteikta W; 

θint;op;ztc;t  ir iekšējā ekspluatācijas temperatūra, izteikta °C; 

θint;op;upper;ztc;t ir iekšējā ekspluatācijas temperatūra, kas iegūta, ņemot vērā augstāko 

apkures slodzes vērtību, izteikta °C; 

Ause;ztc ir lietderīgā grīdas platība zonā, izteikta m
2
; 

Katras termiskās zonas lietderīgā grīdas platība, Ause;zt,, ir vienāda ar katras telpas lietderīgā 

grīdas laukuma summu, kā noteikts LVS NE ISO 52000-1:2017, savukārt katras termiskās 

zonas gaisa tilpums, Vint;a;zt  ir vienāds ar katras tajā esošās telpas gaisa tilpuma summu, kā 

noteikts LVS NE ISO 52000-1:2017. 

Jāaprēķina ΦHC;ld;un;ztc;t: 

 
 

 
 

 


 



int op set; int op;0;

HC;ld;un; HC;upper;

int op upper; int op;0;

; ; ; ; ;

; ;

; ; ; ; ;

   
 

ztc t ztc t

ztc t ztc t

ztc t ztc t  (29) 

kur termiski kondicionētai zonai zt laika intervālā t 

ΦHC;ld;un;ztc;t ir neierobežotā apkures vai dzesēšanas slodze, lai sasniegtu nepieciešamo 

temperatūras iestatījuma punktu, izteikta W 

ΦHC;upper;ztc;t ir apkures vai dzesēšanas slodzes augšējā vērtība, izteikta W; 

θint;op;set;ztc;t ir nepieciešamais iekšējās ekspluatācijas temperatūras iestatījuma punkts 

zonā ztc laika intervālā t, izteikts °C; 

θint;op;0;ztc;t ir ekspluatācijas temperatūra brīvas plūsmas apstākļos, izteikta °C; 

θint;op;upper;ztc;t ir iekšējā ekspluatācijas temperatūra, kas iegūta, ņemot vērā apkures vai 

dzesēšanas slodzi, izteikta °C; 
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3. solis: Jāpārbauda, vai pieejamā dzesēšanas vai apkures jauda ir pietiekama: 

Ja ΦHC;ld;un;ztc;t ir robežās no ΦH;avail;ztc;t līdz ΦC;avail;ztc;t : 

ΦHC;ld;ztc;t = ΦHC;ld;un;ztc;t  (28) 

θint;op;ac;ztc;t = θint;op;set; ztc;t 

kur termiski kondicionētai zonai zt laika intervālā t 

ΦHC;ld;un;ztc;t ir apkures vai dzesēšanas slodze, lai sasniegtu nepieciešamo temperatūras 

iestatījuma punktu, izteikta W 

ΦH;avail;ztc;t ir maksimālā pieejamā apkures jauda laika intervālā t, kā noteikts attiecīgajos 

standartos saskaņā ar ĒEE M3-1 moduli, izteikta W; 

Sistēmas specifisko energoprasību aprēķināšanai, var piemērot īpašus ierobežojumus attiecībā 

uz maksimālo pieejamo apkures jaudu; 

ΦC;avail;ztc;t ir maksimālā pieejamā dzesēšanas jauda laika intervālā t (vērtība ≤ 0), kā 

noteikts attiecīgajos standartos saskaņā ar ĒEE M4-1 moduli, izteikta W; 

Sistēmas specifisko energoprasību aprēķināšanai, var piemērot īpašus ierobežojumus attiecībā 

uz maksimālo pieejamo dzesēšanas jaudu; 

ΦHC;ld;un;ztc;t ir apkures vai dzesēšanas slodze, lai sasniegtu nepieciešamo temperatūras 

iestatījuma punktu, izteikta W 

θint;op;ac;ztc;t ir faktiskā iekšējā ekspluatācijas temperatūra, izteikta °C; 

θint;op;set;ztc ir nepieciešamais iekšējās ekspluatācijas temperatūras iestatījuma punkts, 

izteikts °C; 

Saglabā visas aprēķinātās mezgla temperatūras kā sākuma punktu nākamā laika intervāla 

aprēķināšanai: 

θint;a;ztc;(t+1)-1 = θint;a;ztc;t (29) 

θpli;eli;(t+1)-1 = θpli;eli;t 

kur: 

skatīt tāpat, kā 1. solī. 

Pēc tam pāriet uz 5. soli. Ja nē, tad piemēro 4. soli. 

4. solis: Jāaprēķina, iekšējo gaisa temperatūru, gadījumā, ja pieejamā apkures vai 

dzesēšanas jauda ir nepietiekama. 
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Ja ΦHC;ld;un;ztc;t ir pozitīva, ņemiet ΦH;ld;ztc;t = ΦH;avail;ztc;t. (30) 

Ja ΦHC;ld;un;ztc;t ir negatīva, ņemiet ΦC;ld;ztc;t = - ΦC;avail;ztc;t 

Aprēķina iekšējo ekspluatācijas temperatūru θint;op;ztc;t f izmanto 2. soļa rezultātus, kur jaudas 

augstākā vērtība ir maksimālā apkures vai dzesēšanas jauda: 

θint;op;ztc;t = θint;op;upper;ztc;t  (31) 

kur termiski kondicionētai zonai zt laika intervālā t 

skatīt tāpat, kā 3. solī. 

Saglabāt visas aprēķinātās mezgla temperatūras, kā sākuma punktu nākamā laika intervāla 

aprēķināšanai: 

θint;a;ztc;(t+1)-1 = θint;a;ztc;t (32) 

θpli;eli;(t+1)-1 = θpli;eli;t 

kur: skatīt tāpat, kā 1. Solī. 

5. solis: Faktiskās enerģijas slodzes aprēķināšana apkurei un dzesēšanai, tiek izmantoti kā 

ieejas dati aprēķinam: 

Ja ΦHC;ld;ztc;t vērtība ir pozitīva, faktisko sajūtamo apkures un dzesēšanas slodzi konkrētajā 

stundā aprēķina šādi: 

 







H;ld; HC;ld

C;ld; 0

; ; ;

;

ztc t ztc t

ztc t  (33) 

Ja ΦHC;ld;ztc;t vērtība ir negatīva, faktisko sajūtamo apkures un dzesēšanas slodzi konkrētajā 

stundā aprēķina šādi: 

 



 



C;ld; HC;ld

H;ld; 0

; ; ;

;

ztc t ztc t

ztc t  (34) 

kur termiski kondicionētai zonai zt laika intervālā t 

ΦHC;ld;ztc;t ir faktiskā sajūtamā apkures (ja pozitīva) vai dzesēšanas (ja negatīva) slodze, 

izteikta W; 

ΦH;ld;ztc;t ir faktiskā apkures slodze, izteikta W; 

ΦC;ld;ztc;t ir faktiskā dzesēšanas slodze (vērtība ≥ 0), izteikta W. 

3.6.5. Vispārīgā termiskās zonas enerģijas bilance  

3.6.5.1. Vispārīgi 

Sākotnējā aprēķina procesā nosaka termiskās zonas ztc un laika intervālu t, izmantojot zemāk 

norādītās formulas, kas veido kvadrātveida matricu: 
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[Matrica A] × [Mezgla temperatūras vektors X] = [Stāvokļa vektors B] (35) 

kur: 

[Matrica A] koeficienti 2.6.5.2. un 2.6.5.3. sadaļas minētās formulas kreisajā 

pusē 

[Vektors B] termini 2.6.5.2. un 2.6.5.3. sadaļas formulu labajā pusē 

[Mezglu temperatūras 

vektors X] 

Stāvokļa vektors; (nezināma) temperatūra, kas jāatrisina 

(pli=1…pln, eli=1…eln): 

(θ1;1;ztc;t, …θ1;eli;ztc;t, …θpli;1;ztc;t, … , θpli,eli;ztc,t, …, 

θpln,eli;ztc,t,…, θpli,eln;ztc,t, …, θpln,eln;ztc,t, θint;a;ztc;t) 

kur termiski kondicionētai zonai zt laika intervālā t 

θpli,eli;ztc,t ir temperatūra ēkas elementa eli mezglā pli, kā aprakstīs formulās 2.6.5.2. un 

2.6.5.3 sadaļās, izteikta °C. 

θint;a;ztc;t ir iekšējā gaisa temperatūra, kā aprakstīts 2.6.5.2. punktā, izteikta °C; 

3.6.5.2.  Enerģijas bilance zonas līmenī 

Enerģijas bilance zonai ztc un laika intervālam t: 

   

 

 

  



  





   

 
    
 






 




 



  



int
ci; ve tr;tb int;a ci pln

1 1 1

int
int;a 1 ve sup tr;tb e;a

1

int,c i

;

; ; ; ; ; ; ; ;

;

; ; ; ; ; ; ; ;

eln ven eln
ztc

eli eli vei t ztc ztc t eli eli eli t

eli vei eli

ven
ztc

ztc t vei t vei t ztc t

vei

C
A h H H A h

t

C
H H

t

f    nt; sol,c sol; H/C,c HC;; ; ;ztc t ztc t ztc tf f

            (36) 

kur termiski kondicionētai zonai zt laika intervālā t 

Cint;ztc ir zonas iekšējā siltumietilpība, izteikta J/K; 

Δt ir laika intervāla t garums, izteikts s; 

θint;a;ztc;t ir iekšējā gaisa temperatūra, izteikta °C; 

θint;a;ztc;t-1 ir iekšējā gaisa temperatūra zonā iepriekšējā iepriekšējā laika intervālā t-Δt), 

izteikta °C; 

Aeli  ir ēkas elementa eli platīb, izteikta m
2
; 

hci;eli ir ēkas elementa eli iekšējās konvektīvās virsmas siltuma pārneses koeficients, 

kas noteikts katram būvelementa veidam 2.6.5.3.7. punktā, izteikts W/(m
2
·K); 

θpln;eli;t ir ēkas elementa eli iekšējās temperatūra, izteikta °C; 
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Hve;k;t ir kopējais siltuma apmaiņas koeficients ar ventilāciju, ventilācijas plūsmas 

elementam k, kā noteikts 2.6.7. punktā, izteikts W/K; 

θsup;k;t  ir ventilācijas plūsmas k padeves temperatūra zonā, kas noteikta 2.6.7. punktā, 

izteikta °C; 

θe;a;t ir ārējā gaisa temperatūra, kas iegūta no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-

13 moduli, izteikta °C. 

Htr;tb;ztc ir kopējais siltuma pārneses termiskajiem tiltiem, kā noteikts 2.6.6.5. punktā, 

izteikts W/K; 

fint,c;ztc  ir iekšējo ieguvumu konvektīvā daļa, skatīt 1. tabulā; 

fsol,c ztc ir saules starojuma ieguvumu konvektīvā daļa, skatīt 1. tabulā; 

fH/C,c ztc ir apkures/dzesēšanas sistēmas konvektīvā daļa, skatīt 1. tabulā, sistēmas 

specifisko energoprasību aprēķināšanai var piemērot īpašas vērtības, kas iegūtas 

no attiecīgajiem standartiem saskaņā ar ĒEE M3-1 un M4-1 moduli; 

Φint;ztc;t ir kopējais iekšējais siltuma ieguvums, kā noteikts 2.6.9. punktā, izteikts W; 

ΦHC;ld;ztc;t ir apkures slodze (ja pozitīva) vai dzesēšanas slodze (ja negatīva) aprēķina zonā 

ztc, laika intervālā t, atkarībā no aprēķina veida, kā noteikts 2.6.3. punktā, 

izteikta W; 

Φsol;ztc;t ir tieši pārnestais saules siltuma pieaugums zonā, kas summēts pa logiem wi, kā 

noteikts 2.6.10. punktā, izteikts W. 

5.tabula.  

Ieguvumu konvektīvās daļa 

fint;c a fsol;c fH;c fC;c 

0,40 visiem 

avotu veidiem 
0,10 0,40 0,40 

 

3.6.5.3. Enerģijas bilance ēkas elementa līmenī 

Vispārīgi 

Energoefektivitātes rādītāju aprēķinos, katrs ēkas elements tiek sadalīts vairākos paralēlos 

slāņos, un atdalot tos ar mezgliem. Necaurspīdīgiem būvelementiem mezglu skaits ir 5 (mezgls 

pli=1…5) - attiecīgi viens ārējās virsmas mezgls, trīs mezgli ēkas elementa iekšpusē un viens 

iekšējs (pret zonu vērsts) virsmas mezgls. Elementiem, kas saskaras ar zemi, mezglu skaits arī 

ir 5. 

Logiem un durvīm mezglu skaits ir 2, kas attiecīgi ir ārējās virsmas mezgls un iekšējais (pret 

zonu vērsts) virsmas mezgls. 
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3.6.5.3.1. Aprēķina procedūras 

Attiecībā uz necaurredzamiem elementiem mezglu enerģijas bilance pli=1…5 ir sniegta 

formulās no (39) līdz (41). Elementiem, kas saskaras ar zemi, piemēro tās pašas formulas ar 

īpaši pielāgotām vērtībām (skat. 2.6.5.3.7. punktu). 

Iekšējo nodalījumu gadījumā formulu (41) aizstāj ar formulu (42). 

Logiem un durvīm enerģijas bilance mezglam pli=1 līdz 2 ir sniegta tikai formulā (39) un 

formulā (41), kamēr formula (40) ir nederīga, jo iekšējie mezgli neeksistē. 

Enerģijas bilance uz ēkas elementu eli zonai ztc un laika intervālam t: 

3.6.5.3.2. Iekšējās virsmas mezgls 

pli = pln (virsmas mezgls, kas vērsts uz aprēķina zonu ztc): 
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pli eli pli eli t
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pli eli

pli eli t

eln
elk

eli eli pli eli pli eli t

elk

eln
elk

eli eli pli elk t

elk

h
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h h h

A

A
h h

A

               
  

tot
int,c int sol,c sol; H/C,c HC;1 1 1

; ; ; ;
  ztc t ztc t ztc tA

f f f

            (39) 

kur, katram elementam eli un laika intervālam t 

Aelk ir (šī vai cita) ēkas elementa elk platība zonā ztc, kā noteikts 2.6.6. punktā, izteikta 

m
2
; 

Atot ir laukumu summa Aelk no visiem ēkas elementiem elk = 1, .., eln, izteikta m
2
; 

θpli;eli;t ir temperatūra mezglā pli, izteikta °C; 

θpli-1;eli;t ir temperatūra mezglā pli-1. izteikta °C; 

θint;a;ztc;t ir iekšējā gaisa temperatūra zonā, izteikta °C; 

hpli-1;eli ir vadāmība starp mezglu pli un mezglu pli-1, kā noteikts pēc būvelementa veida 

2.6.6. punktā, izteikta W/(m
2
·K); 

κpli;eli ir mezgla pli areālā siltumietilpība, kā noteikts 2.6.6. punktā, izteikta J/(m
2
·K); 

hci;eli ir iekšējās konvektīvās virsmas siltuma pārneses koeficients, kas noteikts katram 

būvelementa veidam 2.6.6. punktā, izteikts W/(m
2
·K); 

hri;eli ir iekšējais starojuma virsmas siltuma pārneses koeficients, kas noteikts katram 

būvelementa veidam 2.6.6. punktā, izteikts W/(m
2
·K); 

θpli;eli;t-1 ir temperatūra mezglā pli iepriekšējā laika intervālā (t-Δt), izteikta °C; 

un ar citiem mainīgajiem lielumiem, kas deklarēti iepriekšējā formulā vai 2.6.5.2. punktā. 
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3.6.5.3.3. Iekšējais mezgls 

pli = 2, …, pln-1 (katram iekšējam mezglam): 

 
   

    




 
        
 
 


1 1 1 1 1Δ

; ;

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

pli eli pli eli

pli eli pli eli t pli eli pli eli pli eli t pli eli pli eli t pli eli t
h h h h

t t

            (40) 

kur, katram ēkas elementam eli laika intervālā t 

θpli+1;eli;t ir temperatūra mezglā pli+1, izteikta °C; 

hpli;eli ir vadāmība starp mezglu pli+1 pli+1 un mezglu pli, pli, kā noteikts pēc 

būvelementa veida 2.6.6. punktā, izteikta W/(m
2
·K); 

un ar citiem mainīgajiem lielumiem, kas deklarēti iepriekšējā formulā vai 2.6.5.2. punktā. 

1. PIEZĪME Formula (40) neattiecas uz logiem un durvīm, jo šie elementi ir sadalīti 

tikai divos gala mezglos (pln = 2) un nesatur vidējos mezglus. 

3.6.5.3.4. Ārējās virsmas mezgls  

pli = 1 (virsmas mezgls, vērsts uz “ārējo” pusi): 
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    (41) 

kur, ēkas elementam eli laika intervālā t 

θe;t ir ārējās vides temperatūra, ko nosaka atbilstoši būvelementa veidam 2.6.5.3. 

punktā., izteikta °C; 

hce;eli ir iekšējās konvektīvās virsmas siltuma pārneses koeficients, kas noteikts 

katram būvelementa veidam 2.6.6. punktā, izteikts W/(m
2
·K); 

hre;eli ir iekšējais starojuma virsmas siltuma pārneses koeficients, kas noteikts katram 

būvelementa veidam 2.6.6. punktā, izteikts W/(m
2
·K); 

asol;eli ir saules absorbcijas koeficients pie ārējās virsmas, ko nosaka atbilstoši 

būvelementa veidam 2.6.6. punktā., izteikta °C; 

Isol;dir;tot;eli;t ir saules starojuma tiešā daļa (izņemot apsaules starojumu) uz elementa ar 

slīpuma leņķi βeli un orientācijas leņķi γeli, ko iegūst no attiecīgā standarta 

saskaņā ar ĒEE moduli M1-13 , izteikta W/m
2
; 
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Isol;dif;tot;eli;t ir saules starojuma difūzā daļa (ieskaitot apsaules starojumu) uz elementa ar 

slīpuma leņķa βeli un orientācijas leņķi γeli, ko iegūst no attiecīgā standarta 

saskaņā ar ĒEE moduli M1-13, izteikta W/m
2
; 

Fsh;obst;eli;t ir ēnojuma samazināšanas koeficients ārējiem šķēršļiem elementam, kā 

noteikts F pielikumā. Aprēķina procedūrās tas attiecīgā gadījumā ir sīkāk 

norādīts kā ēnojuma samazināšanas koeficients ārējiem šķēršļiem loga 

elementam k, Fsh;obst;w,k, vai necaurspīdīgam elementam k, Fsh;obst;op,k; 

Φsky;eli;t ir (papildu) siltuma starojums pret debesīm, kā noteikts 6.4.13,3. punktā, 

izteikts W/m
2
; 

βeli ir elementa slīpuma leņķis (no horizontāles, mērot uz augšu virzienā), ko 

iegūst no būvelementa ģeometriskajiem datiem, izteikts grādos; 

γeli ir elementa orientācijas leņķis, kas iegūts no būvelementa ģeometriskajiem 

datiem grādos (izteikts kā horizontālās virsmas standarta horizontālās 

projekcijas ģeogrāfiskais azimuta leņķis; vispārpieņemts: leņķis no 

dienvidiem, uz austrumiem pozitīvs, uz rietumiem negatīvs); 

un ar citiem mainīgajiem lielumiem, kas deklarēti iepriekšējā formulā vai 6.5.6.2. punktā. 

3.6.6. Būves mezglu veids 

Pārveidošana no fizikālajām īpašībām uz īpašībām, kas noteikti vienā mezglā ir norādīta tālāk 

sekojošos apakšpunktos, attiecīgi attiecībā uz necaurspīdīgiem, ar zemi savienotiem un 

caurspīdīgiem ēkas elementiem. 

 Necaurspīdīgi elementi (sienas, jumti utt.) 

Visi mainīgie formulu kreisajā pusē ir norādīti 2.6.5. punktā. 

Mezglu skaits: 

Mezglu skaits, pln = 5. 

 Mezglu vadītspēja: 

Vadītspēja starp mezglu pli un mezglu pli-1, tiek sniegta ar: 

 

 

pl4 pl1
c

pl2 pl3
c

6

3

;
;

; ;
;

eli eli
eli

eli eli
eli

h h
R

h h
R

         (43) 

kur: 

Rc;eli ir necaurspīdīga ēkas elementa eli siltumpretestība, kā noteikts 2.6.6. punktā, izteikta 

m
2
·K/W. 
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 Virsmas siltuma pārneses koeficienti: 

Elementa iekšējās un ārējās, konvektīvās un radiatīvās virsmas siltuma pārneses koeficienti eli, 

hci;eli kā siltuma plūsmas virziena funkciju un hri;eli, hce;eli, un hre;eli, iegūst no LVS EN 

ISO 13789:2017, 9.5, un tie ir izteikti W/(m
2
·K). 

 Mezgla siltumietilpība: 

Katras klases specifikāciju nosaka pēc 6. tabulas. 

6. tabula. 

Necaurspīdīgo un pirmā stāva elementu masas sadalījums 

Klase Klases specifikācija 

I klase (masa koncentrēta  

pie iekšējās puses): 

Konstrukcija ar ārējo siltumizolāciju (maģistrālā masas 

sastāvdaļa pie iekšējas virsmas) vai līdzvērtīga 

E klase (masa koncentrēta  

pie ārējās puses): 

Konstrukcija ar iekšējo siltumizolāciju (maģistrālā masas 

sastāvdaļa pie ārējās virsmas) vai līdzvērtīga 

IE klase (masa sadalīta  

pa iekšējo un ārējo pusi): 

Konstrukcija ar siltumizolāciju starp divām galvenajām 

masas sastāvdaļām vai līdzvērtīga 

D klase (masa vienlīdz 

izkliedēta): 

Neizolēta konstrukcija (piemēram, pilnļieģeļi vai dobie 

ķieģeļi, smagais vai vieglais betons vai viegla konstrukcija ar 

niecīgu masu (piemēram, tērauda plātņu panelis), vai 

līdzvērtīgs 

Atkarībā no konstrukcijas klases attiecībā uz masas sadalījumu konstrukcijā, mezgla zemes 

siltumietilpību pli necaurspīdīgam elementam eli uz vienu laukuma vienību sadala pa mezgliem 

šādi: 

 I klase (masa koncentrēta pie iekšējās puses): 

 

   



   

pl5 m

pl1 pl2 pl3; pl4; 0
; ;

;

eli eli

;eli eli eli eli        (44) 

 E klase (masa koncentrēta pie ārējās puses): 

 

   



   

pl1 m

pl2 pl3 pl4; pl5 0
; ;

; ; ;

eli eli

eli eli eli eli        (45) 

 IE klase (masa sadalīta pa iekšējo un ārējo pusi): 


 

  

 

  

m
pl1 pl5;

pl2 pl3 pl4;

2
0

;

;

; ;

eli
eli eli

eli eli eli         (46) 
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 D klase (vienlīdz izkliedēta): 


  


 

  

 

m
pl2 pl3 pl4;

m
pl1 pl5

4

8

;

; ;

;

; ;

eli
eli eli eli

eli
eli eli

       (47a) 

 M klase (iekšpusē koncentrēta masa): 

   

 

   



pl1 pl2 pl4; pl5;

pl3 m

0
; ;

; ;

eli eli eli eli

eli eli        (47b) 

kur: 

κm;eli ir necaurspīdīga elementa areālā siltumietilpība eli, kā aprakstīts zemāk, izteikta 

J/(m2·K). 

Tiek pieņemts, ka katrs necaurspīdīgais elements ietilpst vienā no klasēm ar ierobežotu 

skaitu ar katras klases doto areālās siltumietilpības vērtību, κm;op, izteiktu J/(m
2
·K). 

Necaurspīdīgo un pirmā stāva elementu specifiskā siltumietilpība norādīta tabulā zemāk. 

7.tabula 

Necaurspīdīgo un pirmā stāva elementu specifiskā siltumietilpība 

Klase 
κm;op 

J/(m2·K) 
Klases specifikācija 

Ļoti viegla 50 000 

Konstrukcija, kurā nav masīvu sastāvdaļu, izņemot, 

piemēram, plastmasas plātnes un vai koka dēļus, vai 

līdzvērtīga 

Viegla 75 000 
Konstrukcija, kurā nav masu komponentu, izņemot 5 līdz 

10 cm vieglus ķieģeļus vai betonu, vai līdzvērtīga 

Vidēja 110 000 

Konstrukcija, kurā nav masu komponentu, izņemot 10 

līdz 20 cm vieglus ķieģeļus vai betonu, vai cietus 

ķieģeļus vai smagsvara betonu, kas ir mazāks par 7 cm, 

vai līdzvērtīga 

Smaga 175 000 
Konstrukcija, kurā ietilpst no 7 līdz 12 cm ciets ķieģelis 

vai smagsvara betons, vai līdzvērtīgs 

Ļoti smaga 250 000 
Konstrukcija, kurā ietilpst no 12 cm ciets ķieģelis vai 

smagsvara betons, vai līdzvērtīga 
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3.6.7. Ārējās vides temperatūra 

Būvelementiem āra vidē ārējās vides temperatūra laika intervālā t, θe;t formulā (41) ir vienāda 

ar āra gaisa temperatūru, θe;a;t, iegūta no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli. 

Būvelementiem ar termiski nekondicionētu blakus esoši zonu k ārējās vides temperatūra laika 

intervālā t, θe;t formulā (41) ir vienāda ar nekondicionētas zonas temperatūru, θztu,k;t, izteikta 

°C. Temperatūra, termiski nekondicionēta zonā, ir nepieciešama, lai novērtētu siltuma zudumus 

no siltuma vai aukstuma ģeneratoriem, uzglabāšanas un sadales sistēmām (caurulēm un 

cauruļvadiem), kas atrodas termiski nekondicionētā telpā vai telpās. 

Blakus eosās termiski nekondicionētas zonas aprēķinu veic saskaņā ar  LVS EN ISO 52016-

1:2021 sadaļu 6.4.5. 

3.6.7.1. Elementi saskarē ar zemi 

Visi mainīgie formulu kreisajā pusē ir norādīti 2.6.5. punktā. 

Mezglu skaits: 

Mezglu skaits, pln = 5. 

Mezglu vadītspēja: 

Vadītspēja starp mezglu pli un mezglu pli+1, tiek sniegta ar: 






 
 
 
 



pl4
c

pl3
c

pl2
c

pl1
gr

4

2

1

4 2

2

;

;
;

;

;;

;
;

eli
eli

eli
eli

eli
gr elieli

eli
eli

h
R

h
R

h
RR

h
R

         (48) 

kur: 

Rc;eli ir siltumpretestība =Rc;fl;eff no pirmā stāva elementa (tostarp no zemes ietekmes), eli, 

kā noteikts 2.6.6.2. punktā, izteikta m
2
·K/W; 

Rgr;eli ir fiksēta zemes slāņa siltumpretestība pirmā stāva elementa eli modelim, kā noteikts 

2.6.6.2. punktā, izteikta m
2
·K/W. 

 Virsmas siltuma pārneses koeficienti: 

Pirmā stāva elementa iekšējās konvektīvās un starojošās virsmas siltuma pārneses koeficienti 

eli, hci;eli un hri;eli, tiek iegūti no LVS EN ISO 13789:2017 , 9.5, un ir izteikti W/(m
2
·K). 
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Pirmā stāva elementa ārējie konvektīvie un izstarojošie virsmas siltuma pārneses koeficienti eli, 

hce;eli un hre;eli ir nulle, bet virtuālā zemes slāņa modelī siltumpretestībai izmanto kombinēto 

vadītspēju: 

  ce; re; gr;vi; ;1 /eli eli el mRh h
        (49) 

kur: 

Rgr;vi;el;m ir virtuālā zemes slāņa siltumpretestība, kā noteikts 2.6.6.2. punktā, izteikta 

(m
2
·K)/W, un areālā siltumietilpība, κvi, izteikta J/m

2
·K); 

 Mezgla siltumietilpība: 

Atkarībā no konstrukcijas klases attiecībā uz masas sadalījumu konstrukcijā, mezgla zemes 

siltumietilpību pli pirmā stāva elementam eli uz vienu laukuma vienību sadala mezglos 

sekojoši: 

I klase (masa koncentrēta pie iekšējās puses): 

 

 



 

pl5 m

pl3; pl4 0
; ;

;

eli eli

eli eli           (50a) 

E klase (masa koncentrēta pie ārējās puses): 

 

 



 

pl3 m

pl4; pl5 0
; ;

;

eli eli

eli eli           (50b) 

IE klase (masa sadalīta pa iekšējo un ārējo pusi): 


 



 



m
pl3 pl5;

pl4

2
0

;

;

;

eli
eli eli

eli          (50c) 

D klase (vienlīdz izkliedēta): 

 


 




 



m
pl3 pl5

m
pl4;

4

2

;

; ;

;

eli
eli eli

eli
eli

        (50d) 

M klase (iekšpusē koncentrēta masa): 

 

 



 

pl4 m

pl3 pl5 0
; ;

; ;

eli eli

eli eli          (50e) 

Visām klasēm: 
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pl2; gr

pl1; gr;vi =0
eli

eli           (50f) 

kur: 

κm;eli 
ir necaurspīdīga elementa areālā siltumietilpība eli, kā noteikts turpmāk, izteikta 

J/(m
2
·K). 

gr 
ir fiksētā zemes elementa areālā siltumietilpība, kā noteikts 2.6.6.2. punktā, izteikta 

J/(m
2
·K); 

 Ārējās vides temperatūra: 

Būvelementiem uz zemes ārējās vides temperatūra laika intervālā t, θe;t formulā (41) ir vienāds 

ar virtuālo zemes temperatūru, θgr;vi;m, kā noteikts 2.6.6. punktā. 

Būvelementiem, ko ārēji ierobežo ūdens, ārējās vides temperatūra laika intervālā t, θe;t formulā 

(41) ir vienāds ar ūdens temperatūru. 

 Saules absorbcijas koeficients un debess starojums: 

Saules absorbcijas koeficients pirmā stāva elementa ārējās virsmas elementam eli ir nulle: 

asol;eli = 0. 

Termiskais starojums uz debesīm pie pirmā stāva elementa ārējās virsmas eli arī ir iestatīts uz 

nulli: Φsky;eli;t= 0 katram laika intervālam t. 

3.6.7.2. Logu, durvju un aizkaru sienu elementi 

Visi mainīgie formulu kreisajā pusē ir norādīti 2.6.5. punktā. 

Mezglu skaits: 

Mezglu skaits, pln = 2. 

Mezglu vadītspēja: 

Vadītspēja starp mezglu pl1 un mezglu pl2, ir sniegta ar: 

pl1
c

1
;

;
eli

eli

h
R

          (51) 

kur: 

Rc;eli ir logu, durvju un aizkaru aizkaru sienu elementu siltumpretestība eli, kā noteikts 2.6.6. 

punktā, izteikta m
2
·K/W. 

 Virsmas siltuma pārneses koeficienti: 
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Elementa iekšējās un ārējās, konvektīvās un radiatīvās virsmas siltuma pārneses koeficienti eli, 

hci;eli kā siltuma plūsmas virziena funkciju un hri;eli, hce;eli, un hre;eli, iegūst no LVS EN 

ISO 13789:2017, 9.5, un tie ir izteikti W/(m
2
·K). 
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 Mezgla siltumietilpība: 

Un areālā siltumietilpība, κpli;eli caurspīdīga elementa eli mezglam pli: 

  pl1 pl2 0
;;eli eli           (52) 

 Ārējās vides temperatūra: 

Būvelementiem āra vidē ārējās vides temperatūra laika intervālā t, θe;t formulā (41) ir vienāda ar 

āra gaisa temperatūru, θe;a;t, iegūta no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli. 

Būvelementiem ar termiski nekondicionētu blakus esoši zonu k ārējās vides temperatūra laika 

intervālā t, θe;t formulā (41) ir vienāda ar nekondicionētas zonas temperatūru, θztu,k;t, 

aprēķinu veic saskaņā ar LVS EN ISO 52016-1:2021 sadaļu 6.4.5.3., izteikta °C. 

 Saules absorbcijas koeficients: 

Saules absorbcijas koeficients caurspīdīga elementa ārējās virsmas elementam eli ir nulle: 

asol;eli = 0. 

Absorbētā saules starojuma ietekme caurspīdīgos būvelementos ir iekļauta kopējā saules 

enerģijas siltumvadītspējas koeficienta, g vērtībā. 

3.6.8. Siltuma pārneses īpašības 

3.6.8.1. Necaurspīdīgi ēkas elementi 

Attiecībā uz ārējiem necaurspīdīgiem ēkas elementiem (sienām un jumtiem) no LVS EN ISO 

13789:2017 ISO 13789 iegūst šādas īpašības: 

 būvelementu platība, Ac, izteikta m
2
; 

 siltumpretestība, Rc, izteikta (m
2
·K)/W. 

3.6.8.2.  Elementi termiskā saskarē ar zemi 

Būvelementiem, kas ir termiskā saskarē ar zemi, ieskaitot plātnes uz zemes grīdas, piekārtas 

grīdas un pagrabus, no LVS EN ISO 13789:2020 jāiegūst šādas īpašības: 

 būvelementu platība, Ac, izteikta m
2
; 

 grīdas efektīvā siltumpretestība, ietverot zemes iedarbību, Rc;fl;eff, izteikta 

(m
2
·K)/W; 

 siltumpretestība, Rgr, izteikta (m
2
·K)/W, un areālā siltumietilpība, κgr, izteikta J, 

kas piemīt 0,5 m biezam zemes slānim; 

 siltumpretestība, Rgr;vi, izteikta (m
2
·K)/W, un areālā siltumietilpība, κgr;vi, izteikta 

J/( m
2
·K), kas piemīt virtuālam zemes slānim; 

 virtuālā zemes temperatūra, θgr;vi;m, izteikta °C, katram mēnesim m. 
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3.6.8.3. Logu, durvju un aizkaru sienu elementi 

Caurspīdīgiem ēkas elementiem (logu, durvju vai aizkaru sienai) no LVS EN ISO 13789:2020 

iegūst šādus datus: 

 būvelementu platība, Ac, izteikta m
2
; 

 logu un durvju siltumvadītspējas koeficients, Uw un Ud, izteikta W/( m
2
·K); 

U-vērtības siltumvadītspējas koeficients vai CE marķējums, balstoties uz izstrādājuma 

standartu LVS EN 14351-1+A2:2019 ir spēkā tikai tad, ja attiecīgā loga vai durvju izmērs 

atšķiras mazāk nekā par 10% no lieluma, ko izmanto LVS EN 14351-1+A2:2019. LVS 

EN 14351-1+A2:2019 citāts: “Ja nepieciešams detalizēts siltuma zudumu aprēķins, konkrētai 

ēkai, ražotājs sniedz precīzas un atbilstošas, aprēķinātas vai pārbaudītas siltuma caurlaidības 

vērtības (projektētās vērtības) attiecīgajam (-iem) izmēram (-iem).” 

 logu gadījumā, ja tiem ir slēģi, loga ar aizvērtiem slēģiem siltumvadītspējas 

koeficientu, Uwsht, izteiktu W/( m
2
·K), iegūst no LVS EN ISO 13789:2020; 

neatkarīgi no tā, vai saskaņā ar G pielikuma G.2 .2 .1. punktu slēģi tiek izmantoti 

noteiktā laika intervālā vai nē,  iegūst katru stundu 

 sienu aizkaru siltumvadītspējas koeficients, Ucw, in izteikts W/( m2·K). 

 dinamiskajam logam vai fasādei siltumvadītspējas koeficientu iegūst stundas 

režīmā saskaņā ar G pielikuma G.2 .2 .1. punktu. 

Loga, durvju vai aizkaru aizkara elementa siltumpretestību aprēķina šādi: 

  c si;v se;v
c

1
R R R

U
         (53) 

kur: 

Rc ir loga vai durvju elementa siltumpretestība, izteikta m
2
·K/W; 

Rsi;v ir loga, durvju un aizkaru virsmas iekšēja virsmas siltumpretestība vertikālam 

stāvoklim, Rsi;v = 0,13 W/( m
2
·K); 

Rse;v ir loga un durvju elementu ārējā virsmas siltumpretestība vertikālā stāvoklī, Rse;v = 

0,04 W/( m
2
·K); 
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Uc ir loga, durvju vai aizkaru  termiskās pārneses koeficients kā ārējs būvelements, 

izteikts W/( m
2
·K). 

 

3.6.8.4.  Termiskie tilti 

Kopējais siltuma pārneses koeficients termiskajiem tiltiem, Htr;tb;zt, izteikts W/K, tiek 

aprēķināts, izmantojot šādu formulu: 

  tr;tb; tb; tb;   zt k k
k

H l

         (57) 

kur, termiskajai zonai zt 

ltb;k ir termiskā tilta k garums, iegūts no LVS EN ISO 13789:2020, izteikts m.; 

Ψtb;k ir lineārā termiskā tilta k ir lineārais siltumvadītspējas koeficients, kas iegūts no  

LVS EN ISO 13789:2020, izteikts W/(m·K). 

3.6.8.5.  Temperatūra blakus esošā termiski nekondicionētā zonā 

Ja ir ārēja, termiski nekondicionēta zona, ņem vērā ārējā šķērssienas ietekmi uz siltuma pārnesi 

ar pārvadi un ventilāciju, kā arī uz iekšējiem un saules stariem blakusesošajā termiski 

nekondicionētajā zonā, aizstājot ārējās (ārpuses) vides temperatūru ar termiski nekondicionētās 

zonas temperatūru. 

Temperatūra šajā zonā k, θztu,k;t, izteikta °C, pamatojas uz korekcijas koeficientu, bztu,k, attiecībā 

uz termiski nekondicionētu zonu plus ieguvumi no termiski nekondicionētas zonas: 

 


   
 

    
gn;dir; ,

int;op; ;( 1 int;op; ;( 1 e;
;tot

;

; ) ; )
;

ztu k t
ztu t ztc t ztu m ztc t t

ztu m

b
H

   (58) 

ar maksimālo vērtību: 

     


  
    

  
e; ztu;h;max e; ;int;op; ; 1

min
;

;ztu t t t ztu tztc t
c

     (59) 

un ar: 

   gn;dir; int;dir; sol;dir;; ; ;ztu t ztu t ztu t        (60) 

kur laika intervālā t 

θint;op;ztc;t-1 ir iekšējā darba temperatūra termiski kondicionētajā zonā, ztc iepriekšējā laika 

intervālā (t-Δt), noteikts saskaņā ar 2.6.4.2, izteikts °C; 

bztu;m ir korekcijas koeficients termiski nekondicionētai blakus esošai zonai ztu, mēnesī 
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m, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021 sadaļu 6.4.5.3.; 

θe;t ir temperatūra ārējā vidē, kas iegūta no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 

moduli, izteikta °C. 

cztu,h;max ir koeficients, kas ierobežo pieņemto temperatūru termiski nekondicionētā zonā un 

ko iegūst saskaņā ar zemāk norādīto tabulu; 

Φgn;dir;ztu;t ir iekšēju un saules enerģijas ieguvumu summa termiski nekondicionētā zonā ztu, 

izteikta W; 

Φint;dir;ztu;t ir iekšējie ieguvumi no termiski nekondicionētas zonas ztu, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021 E.3, E Pielikumā, izteikti W; 

Φsol;dir;ztu;t ir saules enerģijas ieguvumi no termiski nekondicionētas zonas ztu, kā noteikts 

LVS EN ISO 52016-1:2021 E.3, E Pielikumā, izteikti W; 

Hztu;tot;m ir siltuma pārneses koeficientu summa starp termiski nekondicionētu zonu ztu, 

blakus esošo termiski kondicionētajai zonai (-ām) un ārējo vidi, mēnesī m, nosaka 

saskaņā ar LVS EN ISO 52016-1:2021, 3. formulu, izteikts W/K. 

8.tabula 

Koeficients, lai ierobežotu pieņemto temperatūru blakusesošajā termiski 

nekondicionētajā zonā 

Pielietojums Visi pielietojumi Nav attiecināms 

 cztu,h;max cztu,h;max 

Vērtība 1,0 Nav attiecināms 

 

3.6.9. Ventilācijas siltuma pārneses koeficients, padeves temperatūra un 

mitruma saturs 

3.6.9.1.  Siltuma pārneses koeficients ar ventilāciju 

Siltuma pārneses koeficients pēc ventilācijas gaisa plūsmas elementam k, Hve,k;t, iegūst katru 

stundu, izmantojot šādu formulu: 

  ve, a a V; , ;
   k t k tH c q

 (61) 

kur laika intervālam t 

Hve,k;t ir siltuma pārneses koeficients pēc ventilācijas gaisa plūsmas elementair siltuma 

pārneses koeficients pēc ventilācijas gaisa plūsmas elementa k, izteikts W/K; 

ρa·ca ir gaisa siltuma jauda tilpumā, kā norādīts zemāk tabulā, izteikta J/(m
3
·K); 

qV,k;t ir gaisa plūsmas elementa k, gaisa plūsmas ātrums ko nodrošina attiecīgais(-ie) 

standarts(-i) saskaņā ar ĒEE M5-5 moduli, izteikts m
3
/s. 
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9.tabula 

Konstantes un fiziskie dati 

Nosaukums Simbols Vienība Vērtība Aprēķina metode
a
 

Atmosfēras spiediens patm Pa 101 325 H+M 

Specifiskais gaisa 

siltums pie pastāvīga 

spiediena 

ca J/(kg·K) 1 006 H+M 

Gaisa blīvums pie 20 °C ρa kg/m
3
 1,204

b
 H+M 

Ūdens iztvaikošanas 

latentais siltums 
hwe J/kg 2 466×10

3
 H+M 

Stefana-Boltsmana 

konstante 
σ W/(m2·K

4
) 5,67×10

-8
 H+M 

3.6.9.2. Padeves temperatūra 

Gaisa plūsmas elementa k padeves temperatūra laika intervālā t, θsup,k;t, ir vienāda ar: 

 ventilācijai, tostarp gaisa infiltrācijai no ārpuses: ārējās vides temperatūras vērtība, 

θe;t, kas iegūta no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli;  

 gaisa plūsmas elementa, k, ventilācijai, gadījumā, ieskaitot gaisa infiltrāciju, no 

blakusesoša ārējā veida (kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021 punktā 6.4.5.1.), 

termiski nekondicionētas zonas: termiski nekondicionētas zonas temperatūra, θztu,k;t, 

tiek iegūta saskaņā ar 2.6.6.6. punktu; 

 ventilācijas sistēmas elementa ar atšķirīgu plūsmas temperatūru no ārējās gaisa 

temperatūras gadījumā θsup;k;t iegūst no attiecīgajiem standartiem ĒEE M5-6 

modulī. 

3.6.10. Termiskās zonas iekšējās vides siltumietilpība 

Termiskās zonas iekšējās vides siltumietilpība termiski kondicionētai zonai ztc tiek izteikta: 

 m;int;a m;int;a; use; ;ztc ztc ztcC A
      (63) 

kur attiecībā uz termiski kondicionētu zonu, ztc. 

Cm;int;a;ztc ir zonas iekšējās vides siltumietilpība, izteikta J/K; 

κm;int;a;zt ir gaisa un mēbeļu areālā siltumietilpība, = 10 000, izteikta in J/(m
2
·K); 

Ause;ztc ir lietderīgā grīdas platība zonā, izteikta m
2
; 

Katras termiskās zonas lietderīgā grīdas platība, Ause;zt, ir vienāda ar katras telpas lietderīgā 

grīdas laukuma summu, kā noteikts LVS EN ISO 52000-1:2017. 
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3.6.11. Iekšējie siltuma ieguvumi 

3.6.11.1. Kopējais iekšējais siltuma ieguvums termiski kondicionētā 

zonā 

Attiecībā uz termiski kondicionētu zonu ztc siltuma ieguvumi no iekšējiem siltuma avotiem, 

Φint;ztc;t, izteikti W, tiek aprēķināti ar šādu formulu: 

 
int; ; int;dir; ;ztc t ztc t          (64) 

Savukārt attiecībā uz blakus esošām termiski nekondicionētām zonām (kā noteikts LVS EN 

ISO 52016-1:2021 punktā 6.4.5.): 

   



     
  int; ; int;dir; ; ; int;dir; ;

1

1
; ;

ztun

ztc t ztc t ztu m ztc ztu m ztu t
ztu

b F

    (65) 

kur laika intervālā t 

Φint;dir;ztu;t ir iekšējie siltuma ieguvumi termiski kondicionētā zonā ztc / termiski 

nekondicionētā zonā ztu, kā noteikts 2.6.9. punktā, izteikti W; 

bztu,m ir korekcijas koeficients blakus esošai termiski nekondicionētai zonai ztu, 

mēnesī m, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021 punktā 6.4.5.4.; 

Fztc;ztu;m ir sadalījuma koeficients attiecībā uz ieguvumiem no termiski 

nekondicionētas zonas ztu blakus esošai termiski kondicionētai zonai ztc, 

mēnesī m, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021 punktā 6.4.5.4. 

3.6.11.2. Iekšējie siltuma ieguvumu avoti termiskā zonā 

Katrai termiski kondicionētai vai nekondicionētai zonai zt un katram laika intervālam t, siltuma 

ieguvumi no iekšējiem siltuma avotiem zonā, kas ir vai nav termiski kondicionēta, Φint;,dirzt, 

izteikti W, tiek aprēķināti ar šādu formulu: 

 int;dir; ; int oc ; int ; int ; int WA ; int HVAC ; int proc ; use;; ; ;A; ;L; ; ; ; ; ; ;zt t zt t zt t zt t zt t zt t zt t ztq q q q q q A       

            (66) 

kur termiskajai zonai zt laika intervālā t 

qint;oc;zt;t ir specifiskais iekšējais siltuma plūsmas ātrums, ko rada iedzīvotāju 

metaboliskais siltums, kā noteikts attiecīgajā standartā saskaņā ar ĒEE M1-6 

moduli, izteikts W/m
2
; 

qint;A;zt;t ir specifiskais iekšējais siltuma plūsmas ātrums, ko rada izkliedētais karstums 

no ierīcēm, kā noteikts attiecīgajā standartā saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli, 
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izteikts W/m
2
; 

qint;L;zt;t ir specifiskais iekšējais siltuma plūsmas ātrums, ko rada atgūstamie zudumi no 

apgaismojuma, kā noteikts attiecīgajā standartā saskaņā ar ĒEE M9-1 moduli, 

izteikts W/m
2
; 

qint;WA;zt;t ir specifiskais iekšējais siltuma plūsmas ātrums, ko rada atgūstamie zudumi no 

karstā un maģistrālā ūdens un kanalizācijas sistēmām, kā noteikts attiecīgajā 

standartā saskaņā ar ĒEE moduļiem M3-1 un M8-1, izteikts W/m
2
; 

qint;HVAC;zt;t ir specifiskais iekšējais siltuma plūsmas ātrums, ko rada atgūstamie zudumi no 

apkures, dzesēšanas un ventilācijas sistēmām vai uz tām, kā noteikts 

attiecīgajos standartos saskaņā ar ĒEE moduļiem M3-1, M4-1 un M5-1, izteikts 

W/ m
2
; sistēmas specifisko energoprasību aprēķināšanai, var piemērot sistēmas 

specifiskās vērtības; 

qint;proc;zt;t ir specifiskais iekšējais siltuma plūsmas ātrums, ko rada atgūstamie zudumi no 

procesiem un precēm, kā noteikts attiecīgajā standartā saskaņā ar ĒEE M1-6 

moduli, izteikts W/m
2
; 

Ause;zt ir lietderīgā grīdas platība zonā, izteikta m
2
; 

Katras termiskās zonas lietderīgā grīdas platība, Ause;zt, ir vienāda ar katras 

telpas lietderīgā grīdas laukuma summu, kā noteikts  

LVS EN ISO 52000-1:2017. 

Aprēķina principi attiecībā uz atgūstamajiem siltuma zudumiem ir aprakstīti  

LVS EN ISO 52000-1:2017, 8.1.3. Šajā dokumentā ir aplūkots tikai tas siltuma daudzums, kas 

ir atgūstams ēkā un nav (uzskatāms par) reģenerētu sistēmā vai apakšsistēmā. 

3.6.12. Saules ieguvumi 

3.6.12.1. Kopējais saules siltuma ieguvums termiski kondicionētā zonā 

Katrai termiski kondicionētai zonai ztc tiešie saules ieguvumi, Φint;ztc;t, izteikti W, tiek 

aprēķināti ar šādu formulu: 

 sol; ; sol;dir; ;ztc t ztc t           (67) 

Φsol;dir;ztc/ztu;t ir tiešie ieguvumi no saules termiski kondicionētā zonā ztc / termiski 

nekondicionētā zonā ztu, kā noteikts 2.6.11.2. punktā, izteikti W; 

bztu,m ir korekcijas koeficients blakus esošai termiski nekondicionētai zonai ztu, 

mēnesī m, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021 punktā 6.4.5.4; 

Fztc;ztu;m ir sadalījuma koeficients attiecībā uz ieguvumiem no termiski 

nekondicionētas zonas ztu, piešķirts blakus esošai termiski kondicionētai 

zonai ztc, mēnesī m, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021 punktā 

6.4.5.4. 
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3.6.12.2. Saules siltuma ieguvumu avoti termiskā zonā 

Tiešās saules enerģijas ieguvumi zonā, summējot visus caurspīdīgos ēkas elementus (turpmāk 

sauktus par “logiem”), wi = 1,… win zonā, tiek sniegti ar: 

   



       
  sol;dir; ; gl sol;dif; sol;dir; sh;obst; fr;

1

1
; ; ; ; ;

win

zt t wi t wi t wi t wi t wi wi
wi

g I I F A F

 (69) 

kur termiski kondicionētai zonai zt laika intervālā t 

Φsol;dir;zt;t ir tiešie saules siltuma ieguvumi zonā, summēti pa visiem logiem wi, laika 

intervālā t, izteikti W; 

ggl;wi;t ir loga caurspīdīgās daļas kopējā saules enerģijas siltumvadītspēja wi, kā 

noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, sadaļā E.2.2; 

Awi ir loga wi platība, kas noteikta ar siltuma pārneses īpašībām, izteikta 2.6.6, 

izteikta m
2
; izvirzītu detaļu gadījumā izmanto paredzēto laukumu; 

Isol;dir;tot;wi;t ir saules starojuma tiešā daļa (izņemot apsaules starojumu) uz logu wi ar 

slīpuma leņķa βwi un orientācijas leņķi γeli, ko iegūst no attiecīgā standarta 

saskaņā ar ĒEE moduli M1-13 , izteikta W/m
2
; 

Isol;dif;tot;wi;t ir saules starojuma difūzā daļa (ieskaitot apsaules starojumu) uz logu wi ar 

slīpuma leņķa βwi un orientācijas leņķi γwi, ko iegūst no attiecīgā standarta 

saskaņā ar ĒEE moduli M1-13, izteikta W/m
2
; 

Fsh;obst;wi;t ir ēnojuma samazināšanas koeficients loga wi ārējiem šķēršļiem laika intervālā 

t, kas aprēķināts visu veidu norobežojošo konstrukciju elementiem 

normatīvajā, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, F pielikumā; 

Ffr,wi ir loga wi rāmja apgabala frakcija, projektējamā rāmja laukuma attiecība pret 

loga wi stiklotā elementa kopējo projicēto laukumu, kā noteikts LVS EN ISO 

52016-1:2021, E.2 .1. punktā; 

βwi ir loga slīpuma leņķis (no horizontāles, mērot uz augšu virzienā), ko iegūst no 

būvelementa ģeometriskajiem datiem, izteikts grādos; 

γwi ir loga orientācijas leņķis wi, kas iegūts no konstrukcijas elementa 

ģeometriskajiem datiem grādos (izteikts kā horizontālās virsmas standarta 

horizontālās projekcijas ģeogrāfiskais azimuta leņķis; vispārpieņemts: leņķis 

no dienvidiem, uz austrumiem pozitīvs, uz rietumiem negatīvs); 

Tiešās saules enerģijas guvumi termiski nekondicionētai zonai k, Φsol;ztu,k;t, izteikti W, ir noteikti 

LVS EN ISO 52016-1:2021, E.3. 
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3.6.12.3. Siltuma starojums uz debesīm 

Siltuma starojumu uz debesīm izsaka: 

    sky; sky re; sky;; ;eli t eli eli tF h
 (70) 

kur, katram elementam eli un katram laika intervālam t 

Φsky;eli ir papildu siltuma starojums pret debesīm no elementa, izteikts W/m
2
; 

Fsky;eli ir debesu starojuma faktors, kas norādīts zemāk tabulā; 

hre;eli ir ārējais starojuma virsmas siltuma pārneses koeficients, kas noteikts, kā hlr;e, 2.6.6. 

punktā, siltuma pārnesei, izteikts W/(m
2
·K); 

Δθsky;t ir vidējā atšķirība starp šķietamo debess temperatūru un gaisa temperatūru, = 11, 

izteiktas K. 

10.tabula 

Debesu starojuma koeficients 

 Neēnots horizontālais jumts Neēnota vertikāla siena 

Fsky 1,0 0,5 

3.6.13. Mitruma saturs un latentā apkures slodze 

3.6.13.1. Mitrināšanas un sausināšanas slodze 

3.6.13.1.1. Aprēķina procedūra 

Mitrināšanas mitruma slodze, GHU;ld;ztc;t, izteikta kg/s, kas nepieciešama, lai uzturētu minimālo 

mitruma iestatījuma punktu termiski kondicionētā zonā ztc, tiek sniegta ar: 

 

 







     
  


   



HU;ld; ; a V set;min; ; a;sup, ;

a a
abs; int;at 1se ;

; ; int ; ;

int ; ;

; min ; ; ;;

ztc t k t ztc t k t ztc t
k

ztc
ztc t ztc ztc tt

G q x x G

V
G x x

t     (71) 

ar: 
 ;ld; ; ;ld; ;max 0;HU ztc t HU ztc tG G

 

Sausināšanas mitruma slodze, GDHU;ld;ztc;t, izteikta kg/s, kas nepieciešama, lai uzturētu 

maksimālo mitruma iestatījuma punktu, tiek sniegta ar: 

 

 







      
  


   



DHU;ld; ; a V set;max; ;

in

a;s

t

up, ; int

a int a
abs; set; ;x a 1ma

; ; ;

;

;

; ;

; ; ; ;

ztc t k t ztc t k t ztc t
k

ztc
ztc t ztc t ztc t

G q x x G

V
G x x

t    (72) 
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ar: 
DHU;ld; ; DHU;ld; ;max 0( ; )ztc t ztc tG G

 

kur termiski kondicionētai zonai ztc un laika intervālā t 

GHU;ld;ztc;t ir mitrināšanas mitruma (padeves) slodze, kas nepieciešama, lai uzturētu 

minimālo mitruma iestatījuma punktu, izteikta kg/s; 

GDHU;ld;ztc;t ir sausināšanas mitruma (aizvākšanas) slodze (vērtība ≥ 0), kas nepieciešama, 

lai uzturētu maksimālo mitruma iestatījuma punktu, izteikta kg/s; 

ρa ir gaisa blīvums, izteikts kg/ m
3
; 

qV;k;t ir plūsmas elementa k, plūsmas ātrums ko nodrošina attiecīgais(-ie) standarts(-

i) saskaņā ar ĒEE M5-5 moduli, izteikts m3/s. 

xset;min;ztc;t ir minimālais mitruma satura iestatījuma punkts, kā noteikts 2.6.11.1.2. punktā, 

izteikts kā sausā gaisā kg/kg; 

xset;max;ztc;t ir maksimālais mitruma satura iestatījuma punkts, kā noteikts 2.6.11.1.2. 

punktā, izteikts kā sausā gaisā kg/kg; 

xa;sup,k;t ir visu gaisa plūsmas elementu mitruma saturs, kas ieplūst zonā, kā noteikts 

2.6.11.1.3. punktā, sausā gaisā kg/kg; šajā formulā, lai noteiktu sausināšanas 

slodzi, pieņem, ka mehāniskās ventilācijas pieplūdes gaisa plūsma nav 

apstrādāta.: xa;sup;mech;t = xe;a;t , mitruma saturs āra gaisā; 

Gint;ztc;t ir mitruma ražošana zonā, kas noteikta pēc stundas principa attiecīgajā 

standartā saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli, izteikta kg/s; 

Gabs;ztc;t ir mitruma absorbcija (pozitīva vērtība) vai desorbcija (negatīva vērtība) 

materiālos zonā, = 0, izteikta  in kg/s; 

Vint;a;ztc ir zonas iekštelpu gaisa tilpums, m
3
; 

xint;a;ztc;t-1 ir iekšējais mitruma saturs zonā iepriekšējā iepriekšējā laika intervālā (t-Δt), 

izteikts kg/kg sausā gaisā; 

Δt ir laika intervāla ilgums t, izteikts s. 

Mitrināšanas vai sausināšanas mitruma slodzi var konvertēt par latento apkures (mitrināšanas 

vai sausināšanas) slodzi: 

  HU;ld; ; we HU;ld; ;ztc t ztc th G
       (73) 

  DHU;ld; ; we DHU;ld; ;ztc t ztc th G
       (74) 

kur termiski kondicionētai zonai ztc un laika intervālā t 

ΦHU;ld;ztc;t ir latentā apkures slodze mitrināšanai laika intervālā t, izteikta kg/s; 
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ΦDHU;ld;ztc;t ir latentā apkures slodze sausināšanai (vērtība ≥ 0) laika intervālā t, izteikta 

kg/s; 

hwe  ūdens iztvaikošanas latentais siltums, = 2 466×10
3
 , izteikts J/kg. 

3.6.13.1.2. Minimālā un maksimālā mitruma satura iestatījuma 

punkti 

Minimālais mitruma satura iestatījuma punkts zonai ztc, laika intervālā t ir 







 

 

int;set HU
sat int

set;min; ;
int;set HU

atm sat int

1000,622

100

; ; ;

; ; ;

; ; ;

; ; ;

ztc t
ztc t

ztc t
ztc t

ztc t

p

x

p p
     (75) 

Maksimālais mitruma satura iestatījuma punkts zonai ztc, laika intervālā t ir 







 

 

int;set;DHU;
sat;int;

set;max;
int;set;DHU;

atm sat;int;

1000,622

100

;

;

;

t
ztc t

ztc t
t

ztc t

p

x

p p
     (76) 

kur termiski kondicionētai zonai ztc un laika intervālā t 

xset;min;ztc;t ir minimālais mitruma satura iestatījuma punkts, izteikts kā sausa gaisa 

kg/kg; 

xset;max;ztc;t ir maksimālais mitruma satura iestatījuma punkts, izteikts kā sausa gaisa 

kg/kg; 

φint;set;HU;ztc;t ir iestatījuma punkts relatīvajam mitrumam mitrināšanai zonā, kas noteikts 

attiecīgajā standartā saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli, izteikts %; 

φint;set;DHU;ztc;t ir iestatījuma punkts relatīvajam mitrumam sausināšanai zonā, kā noteikts 

attiecīgajā standartā saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli, izteikts %; 

patm ir atmosfēras spiediens, = 101 325, izteikts Pa. 

Zonas gaisa piesātinājuma spiediens ir 








 

int;a; ;

int; ;

17,62

243,12

sat;int; ; 611,2 e

ztc t

ztc t
ztc tp

       (77) 

kur: 

θint;a;ztc;t  ir zonas gaisa temperatūra laika intervālā t. 
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3.6.13.1.3. Mitruma saturs gaisa plūsmās 

Ventilācijai, ieskaitot gaisa infiltrāciju, no ārpuses, mitruma saturam gaisa plūsmas elementā k, 

xa;sup,k;t, ir mitruma satura vērtība ārējā vidē, xa;e;t, kas iegūta saskaņā ar attiecīgo standartu 

saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli. 

Ventilācijai, ieskaitot gaisa infiltrāciju, no blakus esošas iekštelpas, mitruma saturs gaisa 

plūsmas elementā k, xa;sup,k;t, pieņem, ka ūdens saturs zonā ir vienāds ar gaisa mitruma saturu 

iepriekšējā laika intervālā (t-Δt). 

Ja ventilācijas sistēmas elements ir ar gaisu, kas nav neapstrādāts ārējais gaiss, gaisa plūsmas 

elementa mitruma saturs k, xa;sup,k;t, iegūst no attiecīgā(-iem) standarta(-iem) saskaņā ar ĒEE 

M5-6 moduli. 

3.6.13.2. Centrālā sausināšana 

Centrālā sausināšana attiecas uz situācijām, kad gaiss no ventilācijas sistēmas tiek mitrināts vai 

sausināts centrālā līmenī, lai kontrolētu mitruma līmeni attiecīgajā termiskajā zonā. 


 



HU;ld;
a;sup;HU;req; ; a;e;

a V;mech; ;

;ztc t
ztc t t

k t

G
x x

q
 (78) 


 



DHU;ld
a;sup;DHU;req; ; a;e;

a V;mech; ;

; ;ztc t
ztc t t

k t

G
x x

q
 (79) 

kur termiski kondicionētai zonai ztc un laika intervālā t 

xa;sup;HU/DHU;req;ztc;t ir nepieciešamais mitruma saturs mehāniskā padeves gaisa centrālajai 

sausināšanai, k ieejot zonā, izteikts kg/kg sausa gaisa; 

qV;mech;k;t ir mehāniskās padeves gaisa plūsmas tilpuma ātrums k, kas ieplūst 

zonā, kā noteikts attiecīgajā(-os) standartā(-os) saskaņā ar ĒEE M5-5 

moduli, izteikts m
3
/s; 

un ar citiem mainīgajiem lielumiem, kas deklarēti iepriekšējā formulā. 

Šie dati tiek izmantoti attiecīgajiem sistēmas standartiem saskaņā ar ĒEE moduļiem M6-5 un 

M7-5.  

Attiecīgie sistēmas standarti saskaņā ar ĒEE moduļiem M6-5 un M7-5 centrālās sausināšanas 

gadījumā faktisko sistēmai specifisko mitruma saturu mehāniskās padeves gaisā nosaka kā šo 

standartu izejas datus, xa;sup;ss;zt;t, izteiktus kg/kg sausā gaisā. 
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Iegūtajai sistēmai raksturīgais mitruma saturs zonā zt pašreizējā laika intervālā t ir vienāds ar: 

   

 

a a
a V; a;sup, abs;

int;a;

int
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a t
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; ;
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 (80) 

kur termiski kondicionētai zonai ztc un laika intervālā t 

xint;a;ztc;t ir faktiskais sistēmas īpatnējais mitruma saturs zonā (centrālajai mitrināšanai) 

kg/kg sausā gaisā; 

xa;sup,k;t ir mitruma saturs visos gaisa plūsmas elementos k ieplūst zonā; kā noteikts 

2.6.11.1.3. punktā, kg/kg sausā gaisā; šajā formulā mehāniskai ventilācijai: 

xa;sup;mech;t = xa;sup;ss;zt;t, faktiskais, sistēmai raksturīgais mitruma saturs mehāniskās 

padeves gaisā, kas jāiegūst no attiecīgajiem sistēmas standartiem saskaņā ar ĒEE 

moduļiem M6-5 un M7-5; 

un ar citiem mainīgajiem lielumiem, kas deklarēti iepriekšējā formulā. 

Iegūtā sistēmas specifiskā mitruma slodze mitrināšanai vai sausināšanai ir vienāda ar: 

    HU/DHU;ld;ss; a V a;sup;ss; ; a;e;; ;ztc;t k t ztc t tG q x x
     (81) 

un: 

 HU;ld;ss; ; HU/DHU;ld;ss; ;max 0( ; )ztc t ztc tG G
 

 DHU;ld;ss; ; HU/DHU;ld;ss; ;max 0( ; )ztc t ztc tG G
 

kur termiski kondicionētai zonai ztc un laika intervālā t 

GHU;ld;ss;ztc;t ir sistēmai raksturīgā mitrināšanas mitruma (padeves) slodze mitrināšanai, 

izteikta kg/s; 

GDHU;ld;ss;ztc;t ir sistēmai raksturīgā sausināšanas mitruma (padeves) slodze sausināšanai 

(vērtība ≥ 0), izteikta kg/s; 

un ar citiem mainīgajiem lielumiem, kas deklarēti iepriekšējā formulā. 

Pārveidošana uz sistēmai raksturīgo latento siltuma (mitrināšanas vai sausināšanas) slodzi: 

  HU;ld;ss; ; we HU;ld;ss; ;ztc t ztc th G
        (82) 

  DHU;ld;ss; ; we DHU;ld;ss; ;ztc t ztc th G
       (83) 

kur termiski kondicionētai zonai ztc un laika intervālā t 

ΦHU;ld;ss;ztc;t ir sistēmai raksturīgā latentā slodze mitrināšanai, izteikta kg/s; 
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ΦDHU;ld;ss;ztc;t ir sistēmai raksturīgā latentā slodze sausināšanai (vērtība ≥ 0), izteikta kg/s; 

hwe ūdens iztvaikošanas latentais siltums, = 2 466×10
3
, izteikts J/kg. 

3.6.13.3. Mitruma saturs termiskajā zonā, lokāli vai bez mitrināšanas 

vai sausināšanas 

Zonas zt mitruma saturs lokālas vai neesošas mitrināšanas vai sausināšanas sistēmas gadījumā 

laika intervālā t ir vienāds ar: 

   

 










      





 







a a
a V; a;sup, HU/DHU ss abs;

int;a; ;

int;a

a a
a

1

V;

int ; ;

; ; ; ;; ; ; int ; ; ;

int ; ;

;

ztc t
zt

k t k t ztc t zt t ztc t
k

ztc t
ztc

k t
k

V
q x G G G x

t
x

V
q

t

(84) 

kur termiski kondicionētai zonai ztc un laika intervālā t 

xint;a;ztc;t ir iegūtais mitruma saturs zonā lokālās vai neesošas mitrināšanas vai 

sausināšanas laika intervālā, t, izteikts kg/kg sausā gaisā; 

xa;sup,k;t ir mitruma saturs visos gaisa plūsmas elementos 

 k, kas ieplūst zonā, kas noteikta 2.6.11.1.3. punktā, kg/kg sausā gaisā; šajā 

formulā mehāniskai ventilācijai:  

xa;sup;mech;k;t = xa;e;t, ārējā gaisa mitruma saturs; 

GHU/DHU;ss;ztc;t ir faktiskajai sistēmai raksturīgais mitrums, ko piegādā/aizvāc vietējā 

mitrināšanas vai sausināšanas sistēma laika intervālā t, kas iegūts no 

attiecīgajiem sistēmas standartiem saskaņā ar ĒEE moduļiem M6-5 M7-5 

(ja tādi ir), izteikts kg/s; 

un ar citiem mainīgajiem lielumiem, kas deklarēti iepriekšējā formulā. 

Ja nav mitrināšanas vai sausināšanas sistēmas, mitruma saturs zonā ztc ir faktiskais mitruma 

saturs, kas aprēķināts bez sistēmas. 

3.6.14. Galveno mēneša datu aprēķināšana pēc stundas ražīguma 

3.6.14.1. Ikmēneša izmantošanas koeficients 

Mēneša ieguvumu izmantošanas koeficients termiskajai zonai ztc un mēnesim m, 

ηH;gn;ztc;m, tiek aprēķināts ar: 





H;ht; H;nd;

H;gn; ;
H;gn; ;

; ;ztc m ztc m
ztc m

ztc m

Q Q

Q
        (85) 
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Mēneša izmantošanas koeficients siltuma zudumiem, ηC;ls;ztc;m, tiek sniegts ar: 





C;ht; ; C;nd; ;

C;ls; ;
C;ht; ;

ztc m ztc m
ztc m

ztc m

Q Q

Q
        (86) 

3.6.14.2. Ikmēneša tehniskās sistēmas, pārmērīga apkure un 

nepietiekoša apkure 

3.6.14.2.1. Apkures sistēmas 

Apkures sistēmas enerģijas patēriņs gadā termiskajā zonā ztc, slieksnim  i, QUH;thres,i,ztc;m 

tiek aprēķināts kā aprēķinātās apkures slodzes ar neierobežotu apkures jaudu un apkures 

slodzes ar neierobežotu apkures jaudu aprēķins laika intervālā t: 

  
   

 
UH;thres, ; an HC;ld;nlim; HC;ld;lim;0, 001

*

; ; ;
t

i ztc ztc t ztc tQ

    (87) 

ar summu katrā laika intervālā t* gadā, uz kuru attiecas turpmāk norādītais: 

   HC;ld;nlim; HC;ld;lim; UH;ld;thres,; ;
( )ztc t ztc t i

      (88) 

kur attiecībā uz termiski kondicionētu zonu ztc 

QUH;thres,i,ztc;an ir enerģijas patēriņs gadā apkures sistēmās, izteikts KWh; 

ΦHC;ld;nlimztc;t ir apkures vai dzesēšanas slodze ar neierobežotu apkures un dzesēšanas 

jaudu laika intervālā t, izteikts W; 

ΦHC;ld;lim;ztc;t ir apkures vai dzesēšanas slodze ar ierobežotu apkures un dzesēšanas jaudu 

laika intervālā t, izteikts W; 

ΦUH;ld;thres,i ir ar atšķirīgu uzskaites slieksnis i (i = 1, 2, …), izteikts W; 

nosakot vērtību diapazonu ΦUH;ld;thres i, piemēram: ΦUH;ld;thres,i = Xi ∙max 

(ΦHC;ld;nlimztc;t,), izteikts W,  

ar max (ΦHC;ld;nlimztc;t,) ir maksimālā dzesēšanas slodze gada laikā,  

un, kur Xi apzīmē vairākas funkcijas:  

Xi = 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, i = 1, 2, 3, 4. 

3.6.14.2.2. Dzesēšanas sistēmas 

Enerģijas patēriņš gadā dzesēšanas sistēmās termiskajā zonā ztc, QUC;thres,i,ztc;m tiek 

aprēķināts kā aprēķinātās dzesēšanas slodzes ar neierobežotu dzesēšanas jaudu un dzesēšanas 

slodzi laika intervālā t: 
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UC;thres, ; ;an HC;ld;lim; HC;ld;nlim;0, 001

*

; ;
t

i ztc ztc t ztc tQ

    (89) 

ar summu katrā laika intervālā t* gadā, uz kuru attiecas turpmāk norādītais: 

   
  

 HC;ld;lim; HC;ld;nlim; UC;ld;thres,; ;ztc t ztc t i
      (90) 

kur attiecībā uz termiski kondicionētu zonu ztc 

QUC;thres,i,ztc;an ir enerģijas patēriņš gadā dzesēšanas sistēmās, izteikts kWh; 

ΦHC;ld;nlimztc;t ir apkures vai dzesēšanas slodze ar neierobežotu apkures un dzesēšanas 

jaudu laika intervālā t, izteikts W; 

ΦHC;ld;lim;ztc;t ir apkures vai dzesēšanas slodze ar ierobežotu apkures un dzesēšanas jaudu 

laika intervālā t, izteikts W; 

ΦUC;ld;thres,i ir ar atšķirīgu uzskaites slieksnis i (i = 1, 2, …), izteikts W; 

ar vērtību diapazonu ΦUC;ld;thres,i piemēram: ΦUC;ld;thres,i = - Xi ∙ min 

(ΦHC;ld;nlimztc;t,), izteikts W, ar min(ΦHC;ld;nlimztc;t,) ir maksimālā dzesēšanas 

slodze gada laikā, un kur Xi norāda frakciju diapazonu: 

Xi = 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, i = 1, 2, 3, 4. 

3.6.14.2.3. Nepietiekoša apkure 

Uzkrātā pārāk zemā temperatūra ("nepietiekoša apkure") termiskajai zonai ztc, slieksnim 

i, TUH;thres,i,ztc;an, tiek sniegta ar: 

   UH;thres, ; ;an int;set;H; ; int;op; ;
*

i ztc ztc t ztc t
t

T

      (91) 

ar summu katrā laika intervālā t* gadā, uz kuru attiecas turmāk norādītais: 

   int;set;H; ; int;op; ; UH;thres,ztc t ztc t iT
       (92) 

kur termiski kondicionētai zonai ztc laika intervālā t 

TUH;thres,i,ztc;an ir gadā uzkrātā pārāk zemā temperatūra slieksnim i, izteikts K∙h; 

θint;op;ztc;t ir iekšējā ekspluatācijas temperatūra, izteikta °C; 

θint;set;H;zt;t ir iekšējais ekspluatācijas temperatūras iestatījuma punkts apkurei, izteikts 

°C; 

ΔθUH;thres,i ir slieksnis  i (i = 1, 2, …) temperatūras atšķirības uzskaitei, izteikts K; 

ar vērtību diapazonu: ΔθUH;thres,i =  0, 1, 2, 4, i = 1, 2, 3, 4; 
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3.6.14.2.4. Pārmērīga apkure 

Gada uzkrātā pārāk augstā temperatūra ("pārmērīga apkure") termiskajai zonai ztc, TOH; ztc;an, 

tiek sniegta ar: 

   OH; ;an int;op; ; int;set;C; ;
*

ztc ztc t ztc t
t

T

       (93) 

ar summu katrā laika intervālā t* gadā, uz kuru attiecas turpmāk norādītais: 

   int;op; ; int;set;C; ; OH thres,;ztc t ztc t iT
       (94) 

kur termiski kondicionētai zonai ztc laika intervālā t 

TOH;thres,i,ztc;an ir gadā uzkrātā pārāk augstā temperatūra slieksnim i, izteikts K∙h; 

θint;op;ztc;t ir iekšējā ekspluatācijas temperatūra, izteikta °C; 

θint;set;C;zt;t ir iekšējais ekspluatācijas temperatūras iestatījuma punkts dzesēšanai, 

izteikts °C; 

ΔθOH;thres,i  ir slieksnis  i (i = 1, 2, …) atšķirības uzskaitei, izteikts K; ar vērtību 

diapazonu: ΔθOH;thres,i =  0, 1, 2, 4, i = 1, 2, 3, 4. 

3.7. Mēneša aprēķina procedūras 

3.7.1. Princips 

Mēneša metode aptver piemērošanas jomu: (sajūtamās un latentās) energoprasības 

aprēķinam. 

Mēneša laika intervāla dēļ tas neattiecas ne uz iekšējās temperatūras aprēķinu, ne uz 

projektētās apkures un dzesēšanas slodzes aprēķinu. Tomēr, lai novērtētu pārmērīgas apkures 

risku termiskajā zonā, pievieno vienkāršotus rādītājus. 

3.7.2. Piemērojamais laika intervāls un aprēķina periods 

Aprēķina periods ir pilns gads. 

Sezonas garums varētu būt īsāks nekā energoprasību aprēķinā, noklusējot  prasības ārpus 

sezonas, vai garāks, radot sistēmas zudumus laikā bez prasībām. 

3.7.3. Sajūtamās energoprasības apkurei un dzesēšanai 

3.7.3.1.  Pamata slodzes un prasību un sistēmas specifiskās 

slodzes un prasību aprēķins 

Pastāv divi aprēķini: enerģijas pamatprasības un sistēmas specifiskās enerģijas prasības. 
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Enerģijas pamatprasības 

Ikmēneša enerģijas prasību aprēķināšana apkurei (saskaņā ar 2.7.5.2. punktu), dzesēšanai 

(saskaņā ar 2.7.5.3. punktu) un mitrināšanai vai sausināšanai (saskaņā ar 2.7.15. punktu) bez 

īpašas ēkas tehnisko sistēmu izvēles ietekmes. 

Sistēmas specifiskās energoprasības 

Iespējama mēneša aprēķina (-u) atkārtošanās pamataprēķinu mijiedarbības dēļ ar ēku 

tehniskajām sistēmām un specifiskajām īpašībām un specifisko kontroli. 

Ir iespējamas šādas sistēmas ietekmes: 

 ierobežota apkures vai dzesēšanas jauda: nepiemēro (tikai stundas metode); 

 atgūstamie siltuma zudumi; 2.7.9.2. punktā prasītie ieejas dati; 

 temperatūras iestatījumu punktu regulēšana (vērtība un grafiks); 2.7.12. punktā 

prasīti ieejas dati; 

 apkures vai dzesēšanas sezonas ierobežojums aprēķinam; 2.7.5.2. un 2.7.5.3. 

punktā prasīti ieejas dati; 

 apkures vai dzesēšanas sistēmas neesamība: nav sistēmas specifisku aprēķinu vai 

aprēķinu ar fiktīvu apkures vai dzesēšanas sistēmu saskaņā ar  

LVS EN ISO 52000-1:2017. punktā, A.9. tabulu (normatīvais paraugs) un B.9. 

tabulu (informatīvā noklusējuma izvēle); fiktīvas apkures vai dzesēšanas gadījumā: 

ieejas dati, kas prasīti iepriekš minētajos punktos; ja apkures vai dzesēšanas nav: 

2.7.5.2. un 2.7.5.3. punktā prasītie ieejas dati. 

Sistēmas ietekmes, kas piemērojamas sausināšanas sistēmām, skat. 2.6.11. punktā. 

3.7.3.2.  Energoprasības apkurei 

Gada energoprasības apkurei, QH;nd;ztc;an, izteiktas kWh, termiski kondicionētai zonai ztc, tiek 

aprēķinātas ar šādu formulu: 



 
12

H;nd; ;an H;nd; ;
1

ztc ztc m
m

Q Q

         (95) 

kur: 

QH;nd;ztc;m ir mēneša energoprasības apkurei termiski kondicionētā zonā ztc, mēnesī m, kā 

noteikts turpmāk tekstā, izteiktas kWh. 

Lai aprēķinātu mēneša energoprasības apkurei, ir jānošķir mēneši ar ilgu neapdzīvošanas laiku 

un bez tā.  Katrai termiski kondicionētai zonai ztc un katram mēnesim m, mēneša 

energoprasības apkurei, QH;nd;ztc;m, izteiktas kWh, tie  aprēķinātas saskaņā ar 1. no turpmāk 

norādītajiem 2 gadījumiem: 

a) Mēnešiem bez ilga neapdzīvota perioda, QH;nd;ztc;m tiek aprēķināts, izmantojot šādas 

divas formulas: 
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ja γH;ztc;m ≤ 0 un QH;gn;ztc;m > 0: QH;nd;ztc;m = 0       (96) 

ja γH;ztc;m > 2,0:  QH;nd;ztc;m = 0         (97) 

citādi: QH;nd;ztc;m = (QH;ht;ztc;m − ηH;gn;ztc;m QH;gn;ztc;m)      (98) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m 

γH;ztc;m ir bezdimensiju siltuma bilances koeficients apkures režīmam, kā noteikts 

6.6.10.2. punktā; 

QH;ht;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese apkures režīmam, kā noteikts 

LVS EN  ISO 520161:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikta kWh; 

ηH;gn;ztc;m ir bezdimensiju ieguvumu izmantošanas koeficients, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.10.2. punktā; 

QH;gn;ztc;m ir kopējā siltuma ieguvumi apkures režīmā, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikti kWh; 

b) Mēnešiem ar ilgu neapdzīvotu periodu,  QH;nd;ztc;m ir noteikts LVS EN ISO 52016-

1:2021, 6.6.11.5. punktā: 

Sistēmas specifiskās energoprasības: 

Lai aprēķinātu sistēmas specifiskās energoprasības apkurei, uz dzesēšanas sezonas garumu var 

attiekties 6.6.2. punktā minētie ierobežojumi. 

3.7.3.3. Energoprasības dzesēšanai 

Katrai zonai gada energoprasības dzesēšanai QC;nd; ;ztc;an, izteiktas kWh, tiek aprēķinātas ar šādu 

formulu: 



 
12

C;nd; ;an C;nd; ;
1

ztc ztc m
m

Q Q

         (99) 

kur: 

QC;nd;ztc;m ir mēneša energoprasības dzesēšanai termiski kondicionētā zonā ztc, mēnesī m, 

kā noteikts turmāk tekstā, izteiktas kWh. 

Mēneša energoprasības dzesēšanai, QC,nd;ztc;m, izteiktas kWh, tiek aprēķinātas saskaņā ar 1. no 

turpmāk norādītajiem trīs gadījumiem, atkarībā no tā, kurš no tiem piemērojams. 

c) Mēnešiem bez ilga neapdzīvota perioda, QC;nd;ztc;m tiek aprēķināts, izmantojot šādas 

divas formulas: 

ja γH;ztc;m > 2,0:       QC;nd;ztc;m = 0        (100) 

citādi:        QC;nd;ztc;m =  aC;red (QC;gn;ztc;m − ηC;ht;ztc;m QC;ht;ztc;m)     (101) 
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kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m 

QC;ht;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese dzesēšanas režīmam, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikta kWh; 

ηC;ht;ztc;m ir bezdimensiju siltuma pārneses izmantošanas koeficients, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.10.3. punktā. 

QC;gn;ztc;m ir kopējie siltuma ieguvumi dzesēšanas režīmam, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikti kWh; 

aC;red ztc;m  ir pārtraukumainas dzesēšanas bezdimensiju samazinājuma koeficients, kā 

noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.11.4. punktā; 

D) Situācijām ar ilgu neapdzīvotu periodu, QC;nd;ztc;m ir noteikts LVS EN ISO 52016-

1:2021, 6.6.11.5. punktā: 

Sistēmas specifiskās energoprasības: 

Lai aprēķinātu sistēmas specifiskās energoprasības dzesēšanai, uz dzesēšanas sezonas garumu 

var attiekties LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.2. punktā minētie ierobežojumi. 

3.7.3.4. Kopējā siltuma pārnese un siltuma ieguvumi 

Par katru zonu un par katru mēnesi – kopējo siltuma pārnesi apkurei un dzesēšanai, QH;ht;ztc;m un 

QC;ht;ztc;m, izteiktas kWh, aprēķina ar šādām divām formulām: 

Apkurei: QH;ht;ztc;m = QH;tr;ztc;m + QH;ve;ztc;m       (102) 

Dzesēšanai: QC;ht;ztc;m = QC;tr;ztc;m + QC;ve;ztc;m       (103) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m 

QH;tr;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese ar pārvadi apkurei, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikta kWh; 

QH;ve;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese ar ventilāciju apkurei, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.6. punktā, izteikta kWh; 

QC;tr;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese ar pārvadi dzesēšanai, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.5. punktā, izteikta kWh;  

QC;ve;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese ar ventilāciju dzesēšanai, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.6. punktā, izteikta kWh; 

Kopējie siltuma ieguvumi apkurei un dzesēšanai, QH;gn;ztc;m un QC;gn;ztc;m, izteikti kWh, tiek 

aprēķināti ar 104. un 105. formulu: 

Apkurei: QH;gn;ztc;m = QH;int;ztc;m + QH;sol;ztc;m       (104) 

Dzesēšanai: QC;gn;ztc;m = QC;int;ztc;m + QC;sol;ztc;m      (105) 
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kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m 

QH;int;ztc;m ir kopējie siltuma ieguvumi apkurei, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 

6.6.7. punktā, izteikti kWh; 

QH;sol;ztc;m ir kopējie saules siltuma ieguvumi apkurei, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.8. punktā, izteikti kWh; 

QC;int;ztc;m ir kopējie siltuma ieguvumi dzesēšanai, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.7. punktā, izteikti kWh; 

QC;sol;ztc;m ir kopējie saules siltuma ieguvumi dzesēšanai, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.8. punktā, izteikti kWh; 

3.7.4. Siltuma pārvade ar pārnesi 

3.7.4.1.  Aprēķina procedūras 

Kopējā pārvade ar pārnese apkurei un dzesēšanai, QH;gn;ztc;m un QC;gn;ztc;m, izteikta kWh, tiek 

aprēķināta ar divām turpmāk norādītajām formulām: 

Apkurei:  

QH;tr;ztc;m = (HH;tr(excl.gf;m);ztc;m (θint;calc;H;ztc;m − θe;a;m) + Hgr;an;ztc;m (θint;calc;H;ztc;m − θe;a;an)) 0,001 Δtm

            (106) 

Dzesēšanai:  

QC;tr;ztc;m = (HC;tr(excl.gf;m);ztc;m (θint;calc;C;ztc;m − θe;a;m) + Hgr;an;ztc;m (θint;calc;C;ztc;m − θe;a;an)) 0,001 Δtm

            (107) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m 

HH/C;tr(excl.gf) ;ztc;m ir kopējais siltuma pārneses ar pārvadi koeficients, lai nodrošinātu 

apkuri vai dzesēšanu, visiem ēkas elementiem, izņemot ar zemi 

savienotus elementus, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.5.2. 

punktā, izteikts W/K; 

θint;calc;H/C;ztc;m ir aprēķina temperatūra zonai apkurei vai dzesēšanai, kā noteikts LVS 

EN ISO 52016-1:2021,  6.6.11. punktā, izteikta °C; 

θe;a;m ir mēneša vidējā (gaisa) temperatūra ārējā vidē, kas iegūta no attiecīgā 

standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli, izteikta °C. 

Hgr;an;ztc;m Zemes siltuma pārneses koeficientu  ēkas elementiem, kas ir termiskā 

saskarē ar zemi, ieskaitot grīdas plāksnes, piekārtas grīdas un 

pagrabus, uz vienu termisko zonu mēnesī, pamatojoties uz mēneša 

temperatūras starpību m, tiek iegūta no ISO 13789 un izteikta W/K; 

θe;a;an ir ārējā vides vidējā temperatūra, kas iegūta par visu gadu, no attiecīgā 

standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli, izteikta °C. 
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Δtm ir mēneša ilgums m, ko iegūst no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE 

M1-13 moduli, izteikts h. 

Siltuma pārnese uz blakus esošajām termiski kondicionētajām telpām 

Ja blakus esošā termiski kondicionētā telpa ir novērtētā objekta termiskā zona un ir 

izvēlēta aprēķina iespēja kā termiski savienotas termiskās zonas, piemēro D pielikuma aprēķina 

noteikumus. Citos gadījumos: tiek ignorēta siltuma pārvade cauri būvelementam uz blakus 

esošo telpu. 

3.7.4.2. Kopējais siltuma pārneses koeficients ar pārvadi 

Kopējais siltuma pārneses koeficients ar pārvadi apkurei vai dzesēšanai visiem ēkas 

elementiem izņemot elementus, kas savienoti ar zemi termiski kondicionētai zonai ztc, mēnesī 

m, HH/C;tr(excl.grnd flr);m, izteikts W/K, tiek aprēķināts ar šādu formulu 

  H/C;tr(excl.gf); ; H/C;el, tr;tb;;
     ztc m k m ztc

k

H H H

      (108) 

kur katra mēneša m 

HH/C;el,k;m ir kopējais siltuma pārneses koeficients, kas izteikts ar pārvadi, apkurei vai 

dzesēšanai, ēkas elementam k mēnesī m, kas noteikts, kā norādīts turpmāk, 

izteikts WK; 

Htr;tb;ztc ir kopējais siltuma pārneses termiskajiem tiltiem termiski kondicionētā zonā ztc, 

iegūts, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021,  6.6.5.3. punktā, izteikts W/K; 

Kopējais siltuma pārneses koeficients, kas izteikts ar pārvadi, apkurei vai dzesēšanai, ēkas 

elementam k, mēnesī m, HH/C;el,k;m,  izteikts W/K, tiek aprēķināts ar šādu formulu: 

Elementiem, kas saistīti ar āra vidi: 

 H/C;el; ; H/C; el;;   k m k m kH U A
        (109) 

Elementiem, kas savienoti ar blakusesošu ārējo veidu (kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 

6.4.5.1. punktā), kas ir no termiskās kondicionēšanas zonas: 

  H;el; ; ztu; H; el;; ;   k m k m k m kH b U A
        (110) 

Elementiem, kas savienoti ar blakusesošu iekšējo veidu (kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.1. punktā), kas ir no termiskās kondicionēšanas zonas: 

    H;el; ; ztu; H;tr; el;1
; ;

   k m k m k m kH b U A
       (111) 
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kur katra mēneša m 

UH/C;k;m ir siltumvadītspējas koeficients, kas iegūts, kā aprakstīts turpmāk, izteikts 

W/(m2·K); 

bztu,k ir pielāgošanas koeficients blakus esošai termiski nekondicionētai zonai k, kā 

noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.4 punktā; 

Ael,k ir ēkas elementa norobežojošās konstrukcijas platība, kas iegūta no  

LVS EN ISO 13789:2020 standarta visiem ēku elementu veidiem. 

Katra ēkas elementa, kas nav savienots ar zemi, siltumvadītspējas koeficients, UH/C;m, tiek 

iegūts šādi: 

Necaurspīdīgu ēkas elementu siltumvadītspējas koeficients, Uc;op, tiek iegūts no  

LVS EN ISO 13789:2020 standarta 

Logu un durvju siltumvadītspējas koeficients, Uw un Ud, tiek iegūts no LVS EN ISO 

13789:2020 standarta. 

Logu gadījumā, ja ir slēģi, loga ar aizvērtiem slēģiem siltumvadītspējas koeficients, Uwsht, 

izteikts W/(m
2
·K), tiek iegūts no LVS EN ISO 13789:2020 standarta. Mēneša svērto vidējo 

vērtību siltumvadītspējas koeficientam slēģiem esot atvērtiem un aizvērtiem nosaka saskaņā ar  

LVS EN ISO 52016-1:2021, G pielikuma G.2.2.2. punktu. 

Aizkaru sienas seguma siltumvadītspējas koeficientu, Ucw, aprēķina saskaņā ar  

LVS EN ISO 13789:2020standartu. 

Citos gadījumos loga Uw vērtību iegūst no LVS EN ISO 10077-1:2020 vai  

LVS EN 15099:1:2017 standarta logiem un durvīm vai ISO 10292:1994 stiklojumam (vai skat. 

1. un 2. punktu C.1. tabulā). 

Parasti dinamiskajam logam vai fasādei mēneša svērto vidējo Uw vērtību iegūst saskaņā ar  

LVS EN ISO 52016-1:2021, G pielikuma G.2.2.2. punktu. 

3.7.4.3. Termiskie tilti 

Kopējais siltuma pārneses koeficients termiskajiem tiltiem, Htr;tb;zt, izteikts W/K, tiek 

aprēķināts, izmantojot šādu formulu: 

  tr;tb; tb; tb;   zt k k
k

H l

         (112) 

kur, termiskajai zonai zt 

ltb;k ir termiskā tilta k garums, iegūts saskaņā ar LVS EN ISO 13789:2020, izteikts m.; 

Ψtb;k ir lineārā termiskā tilta k  lineārās siltumvadītspējas koeficients, noteikta saskaņā ar 

LVS EN ISO 13789:2020 standartu, izteikta W/(m·K). 

Alternatīvi, kopējais siltuma pārneses koeficients termiskajiem tiltiem, Htr;tb;zt, izteikts W/K, 

tiek tieši iegūts kā kopējā (noklusējuma) vērtība no LVS EN ISO 13789:2020 standarta. 
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3.7.5. Siltuma pārnese ar ventilāciju 

3.7.5.1. Aprēķina procedūras 

Par katru termiski nekondicionētu zonu ztc un par katru mēnesi kopējo siltuma pārnesi ar 

ventilāciju apkurei un dzesēšanai, QH/C;ve;ztc;m, izteiktu kWh, aprēķina ar divām formulām: 

     H/C;ve; ; H/C; ve; ; int;calc;H/C; e;a; ztc m ztc m ztc m mQ H q q t
     (113) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m 

HH/C;ve;ztc;m ir kopējais siltuma pārneses koeficients ar ventilāciju apkurei/dzesēšanai, kā 

noteikts 6.6.6.2. punktā, izteikts W/K; 

θint;calc;H/C;ztc ir zonas iekšējā aprēķina temperatūra apkurei/dzesēšanai, kā noteikts 6.6.11. 

punktā, izteikta °C; 

θe;a;m ir mēneša vidējā (gaisa) temperatūra ārējā vidē, kas iegūta no attiecīgā 

standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli. 

Δtm ir mēneša ilgums m, ko iegūst no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 

moduli, izteikts h. 

Siltuma pārnese uz blakus esošajām termiski kondicionētajām telpām 

Ja blakus esošā termiski kondicionētā telpa ir novērtētā objekta termiskā zona un ir izvēlēta 

aprēķina iespēja kā termiski savienotas termiskās zonas, piemēro D pielikuma aprēķina 

noteikumus. 

Citos gadījumos gaisa plūsmas ātrums no blakus esošās telpas tiek ignorēts. 

3.7.5.2. Kopējais siltuma pārneses koeficients ar ventilāciju 

Kopējo siltuma pārneses koeficientu ar ventilāciju zonai ztc un mēnesim m, apkurei un 

dzesēšanai, HH/C;ve;ztc;m, iegūst saskaņā ar vienu no šādām divām metodēm. Izvēle starp A 

metodi un B metodi ir norādīta LVS EN ISO 52016-1:2021, A.27. tabulā (normatīva veidne), 

un informatīvā noklusētā izvēle ir sniegta LVS EN ISO 52016-1:2021, B.27. tabulā. B metode 

ir piemērojama tikai ārpus CEN zonas. 

1. PIEZĪME  HH/C;ve;ztc;m skaitliskā vērtības apkurei un dzesēšanai var atšķirties (piemēram, 

dažādu hipotēžu dēļ attiecībā uz logu atvēršanu). 

 Metode A: 

Kopējo ventilācijas siltuma pārneses koeficienta vērtību, HH/C;ve;ztc;m, izteiktu W/K, aprēķina ar 

šādu formulu: 

     H/C;ve; ; a a ve H/C V ;H/C; ve dyn, ; ; , , ; ;
   ztc m k m k m k m

k

H c b q f

    (114) 
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kur katra mēneša m 

HH/C;ve;ztc;m ir kopējais siltuma pārneses koeficients ar ventilāciju apkurei/dzesēšanai 

termiski kondicionētai zonai ztc, izteikts W/K; 

ρa·ca ir gaisa siltumietilpība tilpumā, kā norādīts LVS EN ISO 52016-1:20216., 3.6. 

punktā, izteikta J/(m3·K); 

qV;k;H/C;,m ir mēneša laika vidējais gaisa plūsmas elementa gaisa plūsmas ātrums k, kas 

ieplūst termiskajā zonā apkurei/dzesēšanai, ko nodrošina attiecīgais(-ie) 

standarts(-i) saskaņā ar ĒEE M5-5 moduli, izteikts m
3
/s. 

bve,,k;H/C;m ir bezdimensiju temperatūras pielāgošanas koeficients gaisa plūsmas 

elementam k, apkurei/dzesēšanai, ko nosaka, kā norādīts turpmāk; 

fve;dyn;k;m ir dinamikas korekcijas koeficients gaisa plūsmas elements k, ko nosaka, kā 

norādīts turpmāk; 

k ir katrs no attiecīgajiem gaisa plūsmas elementiem, piemēram, gaisa 

infiltrācija, dabiskā ventilācija, mehāniskā ventilācija un papildu ventilācija 

dzesēšanai naktī. 

2. PIEZĪME  Temperatūras pielāgošanas koeficients, bH/C;ve,k;m, koriģē koeficientu, nevis 

temperatūras starpību. 

Vispārīgā veidā temperatūras pielāgošanas koeficientu, bve,k;H/C;m, gaisa plūsmai k nosaka, kā: 

 
 

 

 






calc;H/C; sup H/C

ve H/C

calc;H/C; e;a;

, ; ;

, ; ;

m k m

k m

m m

b

       (115) 

kur katra mēneša m 

bve,k;H/C;m ir temperatūras pielāgošanas koeficients gaisa plūsmai k, apkurei/dzesēšanai; 

θcalc;H/C;ztc;m ir zonas aprēķina temperatūra apkurei/dzesēšanai, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.11. punktā, izteikta °C; 

θsup,k;H/C;m ir padeves temperatūra gaisa plūsmai k, apkurei/dzesēšanai, izteikta °C; 

θe;a;m ir ārējās vides mēneša vidējā gaisa temperatūra °C. 

Vērtība bve,k;H/C;m ≠ 1 ja padeves temperatūra, θsup,k;H/C;m, nav vienāda ar ārējās vides 

temperatūru. 

Attiecībā uz ventilāciju, ieskaitot gaisa infiltrāciju, kas iegūta no iekšēja veida vai ārēja veida 

(kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.1. punktā), no termiski nekondicionētas zonas, 

temperatūras pielāgošanas  koeficients, bve,k;H/C;m , gaisa plūsmai k ir vienāds ar termiski 

nekondicionētu zonu pielāgošanas koeficientu: 

ve H/C, ; ; ;k m ztu mb b
 (116) 
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kur katra mēneša m 

bve,k;H/C;m ir temperatūras regulēšanas koeficients gaisa plūsmai k, apkurei/dzesēšanai; 

bztu;m ir pielāgošanas koeficients blakus esošai termiski nekondicionētai zonai ztu, kā 

noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.4 punktā; 

Ja ventilācijas sistēmas elements ar barošanas temperatūru atšķiras no ārējās gaisa 

temperatūras, gaisa plūsmas elementa k padeves temperatūru θsup;k;H/C;m, nosaka saskaņā ar 

attiecīgo(-ajiem) standartu(-iem) saskaņā ar ĒEE M5-6 moduli. 

Dinamikas korekcijas koeficients gaisa plūsmas elementam k, ja tam ir vērtība fve;dyn;k;m, ≠ 1, 

koriģē būtiskas atšķirības starp ventilācijas ātrumu un barošanas temperatūru dienas laikā 

(stundas laikā) un nedēļā (darba dienās, nedēļas nogalēs), kā arī iekštelpu un āra temperatūras 

un energoprasību modeli. Tā vērtību nosaka saskaņā ar LVS EN ISO 52016-1:2021, A.28 

tabulu (normatīva veidne); informatīvā noklusētā izvēle ir sniegta LVS EN ISO 52016-1:2021, 

B.28. tabulā 

 Metode B: 

Kopējā ventilācijas siltuma pārneses koeficienta vērtība, HH/C;ve;ztc;m, izteikta W/K, tiek noteikta 

saskaņā ar LVS EN ISO 13789:2017 ISO 13789 un ISO/TR 52019-2:2017 standartu, J. 

pielikumu. Šī metode nav piemērota vispārējās energoefektivitātes novērtēšanai, tostarp īpašu 

ventilācijas sistēmu ietekmei. 

3.7.6. Iekšējie siltuma ieguvumi 

3.7.6.1. Kopējā iekšējie siltuma ieguvumi 

Attiecībā uz termiski kondicionētu zonu ztc siltuma ieguvumi no iekšējiem siltuma avotiem 

apkurei/dzesēšanai, QH/C;int;ztc;m, izteikti kWh, tiek aprēķināti ar šādu formulu: 

H/C;int; ; H/C;int;dir; ;ztc m ztc mQ Q
      (117) 

Savukārt vienas vai vairāku blakus esošu termiski nekondicionētu zonu gadījumā (skat.  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5. punktu): 

 


      
  H/C;int; ; H/C;int;dir; ; ztu, ;ztu, gn;max;H;ztu, H/C;int;dir;ztu,

1

1
; ; ;

n

ztc m ztc m k m ztc k m k m k
k

Q Q b F f Q

 

(118) 
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kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m 

QH/C;int;dir;ztc;m ir iekšējie siltuma ieguvumi pašā termiski kondicionētā zonā ztc 

apkurei/dzesēšanai, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.7.2. 

punktā, izteikti kWh; 

bztu,k;m  ir pielāgošanas koeficients blakus esošai termiski nekondicionētai zonai 

k, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.4 punktā; 

Fztc;ztu,k;m ir sadalījuma koeficients attiecībā uz ieguvumiem no termiski 

nekondicionētas zonas k, piešķirts blakus esošai termiski kondicionētai 

zonai ztc, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.4. punktā. 

fgn;max;H;ztu,k;m ir samazinājuma koeficients, lai izvairītos no termiski nosacītās zonas k 

ieguvumu pārvērtēšanas apkures režīmā, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, E.3. punktā, izteikts W/K; 

QH/C;int;dir;ztu,k;m ir iekšēja vai ārēja veida (kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 

6.4.5.1. punktā) ikmēneša iekšējais siltuma ieguvums no blakus esošās 

termiski nekondicionētas zonas k, apkurei/dzesēšanai, kā noteikts LVS 

EN ISO 52016-1:2021, 6.6.7.2. punktā, izteikts kWh. 

3.7.6.2. iekšējie siltuma ieguvumu avoti 

Katrai termiski kondicionētai vai nekondicionētai zonai zt un katram mēnesim m, siltuma 

ieguvumi no iekšējiem siltuma avotiem zonā, apkurei/dzesēšanai, kas ir vai nav termiski 

kondicionēta,  Qint;dir;zt, izteikti kWh, tiek aprēķināti ar šādu formulu: 

 
 
 
 

H/C;spec;int;oc; H/C;spec;int;A; H/C;spec;int;L;
H/C;int;dir; use;

H/C;spec;int;WA; H/C;spec;int;HVAC; H/C;spec;int;proc;

Q + Q + Q
Q = × A

+Q + Q + Q
zt;m zt;m zt;m

zt;m zt
zt;m zt;m zt;m  

(119) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai zt un mēnesim m 

QH/C;spec;int;oc;zt;m ir specifiskie iekšējie siltuma ieguvumi, ko rada iedzīvotāju 

metaboliskais siltums, apkurei/dzesēšanai, kā noteikts attiecīgajā 

standartā saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli, izteikti kWh/m
2
; 

QH/C;spec;int;A;zt;m ir specifiskie iekšējie siltuma ieguvumi, ko rada izkliedētais 

karstums no ierīcēm, apkurei/dzesēšanai, kā noteikts attiecīgajā 

standartā saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli, izteikti kWh/m
2
; 

QH/C;spec;int;L;zt;m ir specifiskais iekšējie atgūstamie ieguvumi no atgūstamajiem 

zudumiem apgaismojuma, apkurei/dzesēšanai, kā noteikts 

attiecīgajā standartā saskaņā ar ĒEE M9-1 moduli, izteikti kWh/m
2
; 

QH/C;spec;int;WA;zt;m ir specifiskie iekšējie atgūstamie ieguvumi no atgūstamajiem 

zudumiem no karstā un maģistrālā ūdens un kanalizācijas sistēmām, 
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kā noteikts attiecīgajā standartā saskaņā ar ĒEE moduļiem M3-1 un 

M8-1, izteikti W/m
2
; 

QH/C;spec;int;HVAC;zt;m ir specifiskie iekšējie ieguvumi no atgūstamajiem zudumiem no 

apkures, dzesēšanas un ventilācijas sistēmām vai uz tām, 

apkurei/dzesēšanai, kā noteikts attiecīgajos standartos saskaņā ar 

ĒEE moduļiem M3-1, M4-1 un M5-1, izteikti kWh/m2; sistēmas 

specifisko energoprasību aprēķināšanai var piemērot sistēmas 

specifiskās vērtības; 

QH/C;spec;int;proc;zt;m ir specifiskie iekšējie ieguvumi no atgūstamajiem zudumiem no 

procesiem un precēm, apkurei/dzesēšanai, kā noteikts attiecīgajā 

standartā saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli, izteikti kWh/m2; 

Ause;zt ir lietderīgā grīdas platība zonā, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.3. punktā, izteikta m
2
; 

Aprēķina principi attiecībā uz atgūstamajiem siltuma zudumiem ir aprakstīti  

LVS EN ISO 52000-1:2017, 8.1.3. Šajā dokumentā ir aplūkots tikai tas siltums, kas ir 

atgūstams ēkā un nav (uzskatāms par) reģenerētu sistēmā vai apakšsistēmā. 

Sistēmas specifiskās energoprasības: 

Šādus ierobežojumus ņem vērā attiecīgajos sistēmas standartos, ĒEE moduļos M3-1 līdz M7-1 

un sistēmas enerģijas patēriņa aprēķinos. 

Apkopotie mēneša ieejas dati: 

Dažādo sastāvdaļu mēneša vērtības QH/C;ipec;int;x zt;m iekšējiem ieguvumiem, apkurei/dzesēšanai, 

nosaka saskaņā ar iepriekš minētajiem avotiem. Var rasties šādas divas situācijas: 

1. Ja avots tieši norāda pieauguma kumulatīvo mēneša vērtību, vērtība tiek tieši izmantota 

kā ieejas dati mēneša aprēķina metodei. 

2. Ja avots sniedz tikai stundas vērtības, piemēro šādu procedūru: 

a. apsver mēneša apakšperiodu, kas atkārtojas 

b. aprēķina visu stundas guvumu kumulatīvo vērtību apakšperiodā 

c. mērogo apakšperioda vērtību līdz pilnam attiecīgā mēneša ilgumam (ņemot vērā 

mēnešu mainīgo garumu) 

3. PIEZĪME  Mēneša apakšperiodu biežie gadījumi, kas atkārtojas (iepriekš 2. a), ir šādi: 

 viena diena, ja visām mēneša dienām ir vienāds stundas profils; 

 nedēļa, ja visas nedēļas ir vienādas; 

 pilns mēnesis, ja nav cikliska modeļa; 
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4. PIEZĪME  Bieži sastopami mērogošanas gadījumi ir: 

 reizina dienas vērtību ar mēneša dienu skaitu; un 

 sadala nedēļas vērtību ar 7 un pēc tam reizina šo vērtību ar mēneša dienu skaitu. 

3.7.7. Saules siltuma ieguvumi 

3.7.7.1. Kopējā iekšējā siltuma ieguvumi 

Attiecībā uz termiski kondicionētu zonu ztc saules siltuma ieguvumi apkurei/dzesēšanai, 

QH/C;sol;ztc;m, izteikti kWh, tiek aprēķināti ar šādu formulu: 

H/C;sol; ; H/C;sol;dir; ;ztc m ztc mQ Q
        (120) 

Savukārt vienas vai vairāku blakus esošu termiski nekondicionētu zonu gadījumā (skat.  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5. punktu): 

 


      
  H/C;sol; ; H/C;sol;dir; ; ztu, ;ztu, gn;max;H;ztu, H/C;sol;dir;ztu,

1

1
; ; ;

n

ztc m ztc m k m ztc k m k m k
k

Q Q b F f Q

            (121) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m 

QH/C;sol;dir;ztc;m ir iekšējie siltuma ieguvumi pašā termiski kondicionētā zonā ztc, kā 

noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.8.2. punktā, izteikti kWh; 

bztu,k;m ir pielāgošanas koeficients blakus esošai termiski nekondicionētai zonai 

k, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.4 punktā; 

Fztc;ztu,k;m ir sadalījuma koeficients attiecībā uz ieguvumiem no termiski 

nekondicionētas zonas k, piešķirts blakus esošai termiski kondicionētai 

zonai ztc, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.4. punktā. 

fgn;max;H;ztu,k;m ir samazinājuma koeficients, lai izvairītos no termiski nosacītās zonas k 

ieguvumu pārvērtēšanas apkures režīmā, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, E.3. punktā, izteikts W/K; 

QH/C;sol;dir;ztu,k;m ir saules (kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.1. punktā) 

ikmēneša iekšējais siltuma ieguvums no blakus esošās termiski 

nekondicionētas zonas k, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.8.2. 

punktā, izteikts kWh. 
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3.7.7.2. Saules siltuma ieguvumu elementi 

Katrai termiski kondicionētai vai nekondicionētai zonai zt un katram mēnesim m, saules 

siltuma ieguvumi zonā, apkurei/dzesēšanai, kas ir vai nav termiski kondicionēta, Qsol;dir;zt, 

izteikti kWh, tiek aprēķināti ar šādu formulu: 

 

  H/C;sol;dir; ; H/C;sol;wi, H/C;sol;op,
1 1

zt m k k
k k

Q Q Q

      (122) 

kur katram elementam k un mēnesim m 

QH/C;sol;wi;k;m ir saules enerģijas ikmēneša ieguvums, izmantojot caurspīdīgu elementu 

wi,k, apkurei/dzesēšanai, kā noteikts turpmāk, izteikts kWh; 

QH/C;sol;op;l;m ir saules enerģijas ikmēneša pieaugums, izmantojot necaurspīdīgu elementu 

op,k, apkurei/dzesēšanai, kā noteikts turpmāk, izteikts kWh; 

Siltuma plūsmu, ko rada saules enerģija, iegūst caur caurspīdīgu norobežojošās konstrukcijas 

elementu (turpmāk sauktu par “logu”)  wi, QH/C;sol, wi;m, in kWh, aprēķina ar šādu formulu: 

       H/C;sol; gl; ;H/C; fr; sh;obst; ; sol; ; sky; ;1wi wi m wi wi wi m wi m wi mQ g A F F H Q
  (123) 

kur katram logam wi un mēnesim m 

ggl;wi;H/C;m ir bezdimensiju mēneša vidējā efektīvā saules enerģijas siltumvadītspēja 

apkurei/dzesēšanai (skat. E.2 .2. punktu). 

1. PIEZĪME  Caurspīdīgais elements var saturēt dzidru stiklojumu, bet arī (pastāvīgus) 

izkliedējošus vai (pastāvīgus vai mobilus) saules ēnojuma slāņus (skat. LVS EN ISO 52016-

1:2021, E.2 .2. punktu). 

Awi ir loga wi platība, kas noteikta siltuma pārneses īpašībām  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.5.2, izteikta m
2
; izvirzītu detaļu gadījumā 

izmanto paredzēto laukumu. 

Ffr,wi ir loga wi rāmja apgabala frakcija, projektējamā rāmja laukuma attiecība pret 

loga wi stiklotā elementa kopējo projicēto laukumu, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, E.2.1. punktā. 

Fsh;obst;wi;m ir bezdimensiju ēnojuma samazinājuma koeficients ārējiem šķēršļiem, kā 

noteikts F pielikumā. 

Hsol;wi;m ir ikmēneša saules starojums uz vienu laukuma uz elementa ar slīpuma leņķi 

βeli un orientācijas leņķi γwi, ko iegūst no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE 

moduli M1-13, izteikts Wh/m
2
; 

Qsky;wi;m ir (papildu) ikmēneša siltuma starojums pret debesīm, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.8.3. punktā, izteikts kWh. 
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βwi ir loga slīpuma leņķis (no horizontāles, mērot uz augšu virzienā), ko iegūst no 

būvelementa ģeometriskajiem datiem, izteikts grādos; 

γwi ir loga orientācijas leņķis wi, kas iegūts no konstrukcijas elementa 

ģeometriskajiem datiem grādos (izteikts kā horizontālās virsmas standarta 

horizontālās projekcijas ģeogrāfiskais azimuta leņķis; vispārpieņemts: leņķis no 

dienvidiem, uz austrumiem pozitīvs, uz rietumiem negatīvs); 

2. PIEZĪME  “Ārējie šķēršļi caurspīdīgajam elementam” ir tuvumā esošie šķēršļi, piemēram, 

gropes, sānu apmales, vai blakus esošās ēkas daļas. Atkarībā no šajā sakarā izdarītās izvēles, kā 

noteikts F pielikumā, var ņemt vērā arī attālus šķēršļus. 

3. PIEZĪME  Orientācijas leņķus ieteicams noapaļot līdz 45 grādiem saskaņā ar horizonta 

segmentu diskretizāciju ikmēneša saules aizēnojuma aprēķiniem F pielikumā. 

Siltuma plūsmu, ko rada saules ieguvumi caur caurspīdīgu norobežojošās konstrukcijas 

elementu k apkurei/dzesēšanai , QH/C;sol,k;m, izteikti kWh, aprēķina ar šādu formulu: 

      H/C;sol;op; ; sr; se; c;op; c; sh;obst; ; sol; ; sky; ;k m k k k k k m k m k mQ R U A F H Q
  (124) 

kur katram necaurspīdīgam elementam k un mēnesim m 

αsol;k ir bezdimensiju saules starojuma absorbcijas koeficients, kas iegūts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, A.29. tabulā ar informatīvām standarta noklusējuma 

vērtībām LVS EN ISO 52016-1:2021, B.29. tabulā. 

Rse;k ir ārējā virsmas siltuma pretestība, Rse = 1/(hce + hre), ar ārējās virsmas siltuma 

pārneses koeficientiem hce un hre, kas iegūti no LVS EN ISO 13789:2017, iegūta 

m
2
K/W. 

Uc;op;k ir siltumvadītspējas koeficients, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.5.2. 

punktā, izteikts W/(m2·K). 

Ac;k

  

ir projektētā platība, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.2. punktā, izteikta 

m
2
; 

un ar citiem mainīgajiem lielumiem, kas deklarēti iepriekšējā formulā (aizstājot apakšrakstu wi 

ar apakšrakstu k). 

4. PIEZĪME  Tikai īpašos gadījumos viens vai vairāki mainīgie vienādojuma labajā pusē 

apkures un dzesēšanas režīmā atšķiras. 

Ja ēkas elements satur slāni, kas tiek (piemēram, dabiski) ventilēts ar āra gaisu, un U vērtību 

aprēķina ar pieņēmumu, ka siltumpretestību starp šo ventilēto slāni un ārējo vidi var neievērot, 

pārraidītā saules siltuma ieguvums, izmantojot iepriekš minēto formulu, tiks novērtēts pārāk 

augstu. Lai izvairītos no pārvērtēšanas, formulā, virs kuras ventilētais slānis tiek uzskatīts nevis 

par īsāko ceļu, bet gan par fizikālu mehānismu, kas aizvāc daļu no saules siltuma. Koriģēto U 

vērtību var aprēķināt, pamatojoties uz LVS EN ISO 52016-1:2021, E.3 .5. punktā minētajām 

metodēm attiecībā uz ventilācijas norobežojošās konstrukcijas elementiem. 
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5. PIEZĪME  Piemēram, jumtiem ar jumta dakstiņiem atklātā konstrukcijā, kas nodrošina 

vairāk nekā vāju gaisa cirkulāciju; skat. LVS EN ISO 6946:2017. 

3.7.7.3. Siltuma starojums uz debesīm 

Mēneša liekā siltuma plūsma saistībā ar siltuma starojumu uz debesīm, Qsky;m, specifiskam ēkas 

norobežojošās konstrukcijas elementam k, mēnesī m, izteikta kWh, tiek sniegta ar šādu 

formulu: 

         sky; ; sky; se; c; c; lr;e; sky;0 001,k m k k k k k m mQ F R U A h t
  (125) 

kur katram elementam k un mēnesim m 

Fsky;k ir redzamības faktors starp elementu un debesīm, kas iegūts A.30. tabulā. 

Informatīvās noklusējuma vērtības ir norādītas LVS EN ISO 52016-1:2021, B.30. 

tabulā. 

Rse;k ir elementa ārējā virsmas siltuma pretestība, Rse = 1/(hce + hre), ar ārējās virsmas 

siltuma pārneses koeficientiem hce un hre, kas iegūti no LVS EN ISO 13789:2020, 

iegūta m
2
K/W. 

Uc;k ir elementa siltumvadītspējas koeficients, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 

6.6.5.2. punktā, izteikts W/(m
2
·K). 

Ac;k ir elementa projektētā platība, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.2. 

punktā, izteikta m2; 

hlr;e;k ir ārējā garo viļņu starojuma siltuma pārneses koeficients, ko iegūst no ISO 13789, 

izteikts W/(m2·K); 

Δθsky;m ir vidējā atšķirība starp šķietamo debess temperatūru un gaisa temperatūru, kas 

iegūta no LVS EN ISO 52016-1:2021,A.31. tabulas. Informatīvās noklusējuma 

vērtības ir sniegtas B.31. tabulā, izteiktas K. 

Δtm  ir mēneša ilgums m, ko iegūst no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli, 

izteikts h. 

PIEZĪME Skaidrojumam, kāpēc šis termins ir iekļauts ieguvumos, nevis zaudējumos, skat. 

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4.2. punkta piezīmes skaidrojumu.  

3.7.7.4. Zonas iekšējā efektīvā siltumietilpība 

Mēneša aprēķina metodē ir nepieciešama termiskās zonas iekšējā efektīvā siltumietilpība 

(gaiss, mēbeles un būvelementi). Šis daudzums atspoguļo kopējo siltumietilpību, kas redzama 

no iekšpuses. 

1. PIEZĪME  No kopējās precizitātes viedokļa iekšējās efektīvā siltuma jaudas vērtība var būt 

aptuvena: ir pieņemama relatīvā nenoteiktība, kas desmit reizes pārsniedz siltuma pārneses 

vērtību. 
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Ir dotas divas metodes: detalizēta metode, kurā tiek ņemta vērā informācija par katru 

būvelementu, un vienkārša metode, kas nosaka noklusējuma vērtības kā lietderīgā grīdas 

laukuma funkciju. Normatīva veidne izvēlei starp detalizēto vai vienkāršo metodi ir sniegta  

LVS EN ISO 52016-1:2021, A.32. tabulā ar informatīvu noklusēto izvēli B.32. tabulā. 

Detalizēta metode 

Ar šo detalizēto metodi termiskās zonas iekšējo efektīvo siltumietilpību nosaka, pamatojoties 

uz ēkas elementu iekšējo siltumietilpību. 

Termiski kondicionētas zonas iekšējo efektīvo siltumietilpību ztc, Cm;int;eff;ztc, in J/K, aprēķina, 

summējot visu (iekšējo un ārējo) ēku elementu siltumietilpību, kas ir tiešā termiskās saskarē ar 

attiecīgās zonas iekšējo gaisu, kā norādīts šādā formulā: 

 m;int;eff; int ;ztc j j
j

C A

         (126) 

kur katram ēkas elementam j zonā. 

κint;j ir ēkas elementa platības iekšējā areālā siltumietilpība  j, ko nosaka saskaņā ar κm 

noteikšanu LVS EN ISO 13786: 2020, 7. punktā vai kā vienkāršāku alternatīvu saskaņā 

ar κm atbilstoši LVS EN ISO 13786:2020, C pielikumam, ar maksimālo efektīvo 

biezumu 0,10 m, izteikta J/(m
2
·K). 

Aj ir elementa j platība, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.5.2. punktā, izteikta 

m2; 

  

Vienkāršā metode 

11. tabulā norādītas būves tipu klases ar noklusējuma vērtībām attiecībā uz iekšējo 

siltumietilpību. 

11. tabula 

Iekšējās efektīvās siltumietilpības noklusējuma vērtības 

Klase 

Mēneša metode 

Cm;int;eff;ztc 

J/K [J/(K·m
2
) · m

2
] 

Ļoti viegla 80 000 ×  Ause;ztc 

Viegla 110 000 × Ause;ztc 

Vidēja 165 000 × Ause;ztc 

Smaga 260 000 × Ause;ztc 
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Klase 

Mēneša metode 

Cm;int;eff;ztc 

J/K [J/(K·m
2
) · m

2
] 

Ļoti smaga 370 000 × Ause;ztc 
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Kur 

Ause;ztc ir lietderīgā grīdas platība termiskajā zonā ztc, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.3. punktā, izteikta m
2
; 

Iekšējo siltumietilpību aprēķina, ieskaitot iekšējo virsmas pretestību. 

Normatīva veidne klašu specifikācijai ir sniegta LVS EN ISO 52016-1:2021, A.33. tabulā ar 

informatīvu noklusēto specifikāciju B.33. tabulā. 

3.7.8. Izmantošanas koeficienti 

3.7.8.1. Princips 

Mēneša metodē dinamisko ietekmi ņem vērā, ieviešot pieauguma izmantošanas koeficientu 

apkurei un siltuma pārneses izmantojuma koeficientu dzesēšanai. Inerces ietekmi, ja ir 

neregulāra apkure vai dzesēšana vai ja notiek izslēgšana, ņem vērā atsevišķi; skat.  

LVS EN ISO 52016-1:2021, punktā 6.6.11. 

3.7.8.2. Ieguvumu izmantošanas koeficients apkurei 

Bezdimensiju ieguvumu izmantošanas koeficients apkurei, ηH,gn, ir apkures siltuma bilances 

koeficienta funkcija, γH, un skaitliskais parametrs, aH, kas atkarīgs no ēkas inerces. To aprēķina 

katrai zonai un katram mēnesim ar divām šādām formulām: 

ja γH;ztc;m > 0 un γH ≠1:    












; ;

; ;

H; ;
H;gn; ; 1

Η; ;

1

1

H

H( )

( )

( )

ztc m

ztc m

a

ztc m
ztc m a

ztc m     (127) 

ja γH;ztc;m > 1:     

 


H; ;
H;gn; ;

H; ; 1

ztc m
ztc m

ztc m

a

a
       (128) 

ja γH;ztc;m ≤ 0 un QH;gn;ztc;m > 0:     
 H;gn; ; H; ;1 /ztc m ztc m     (129) 

ja γH;ztc;m ≤ 0 un QH;gn;ztc;m > 0:     
H;gn; ; 1ztc m 

     (130) 

PIEZĪME Abu "ja" apgalvojumu pamatojums ir sniegts LVS ISO/TR LVS CEN ISO/TR 

52016-2:2017standartā. 

ar 

 
H;gn; ;

H; ;
H;ht; ;

ztc m
ztc m

ztc m

Q

Q
          (131) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  

γH;ztc;m ir bezdimensiju siltuma bilances koeficients apkures režīmam; 
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aH;ztc;m ir bezdimensiju skaitliskais parametrs, noteikts, kā norādīts turmāk tekstā; 

QH;ht;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese apkures režīmam, kā noteikts LVS EN ISO 52016-

1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikta kWh; 

QH;gn;ztc;m ir kopējā siltuma ieguvumi apkures režīmā, kā noteikts LVS EN ISO 52016-

1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikti kWh; 

Bezdimensiju skaitliskais parametrs aH;ztc;m tiek aprēķināts ar 132. formulu: 




 

H
H H;0

H;0

; ;

; ;

ztc m
ztc ma a

         (132) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  

aH;0 ir bezdimensiju atsauces skaitliskais parametrs, noteikts, kā norādīts turpmāk tekstā; 

τH;ztc;m ir zonas laika konstante apkurei, kas noteikta saskaņā ar  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.10.4. punktu, izteikta h; 

τH;0 ir atsauces laika konstante, kā norādīts turpmāk, izteikta h. 

Atsauces skaitliskā parametra vērtības, aH;0, un atsauces laika konstantes, τH;0, ieguvumu 

izmantošanas koeficientu iegūst no LVS EN ISO 52016-1:2021, tabulas A.34. Informatīvās 

noklusējuma vērtības ir norādītas B.34. tabulā. 

3.7.8.3. Siltuma pārneses izmantošanas koeficients dzesēšanai 

Bezdimensiju siltuma pārneses izmantojuma koeficients dzesēšanai, ηC;ht;ztc;m, ir siltuma 

bilances koeficienta funkcija dzesēšanai, γC;ztc;m, un skaitliskais parametrs aC;ztc;m, kas atkarīgs 

no ēkas siltuma inerces. To aprēķina katrai zonai un katram mēnesim saskaņā ar šādām 

formulām: 

ja γC;ztc;m > 0 un γC;ztc;m ≠ 1:      

C; ;

C; ;
C;ht; ;

C; ;

1
C; ;

1

1
( )

( )

( )

ztc m

ztc m
ztc m

a
ztc m

a
ztc m















   (133) 

ja γC;ztc;m = 1:     

 


C; ;
C;ht; ;

C; ; 1

ztc m
ztc m

ztc m

a

a
       (134) 

ja γC;ztc;m = 0:     C;ht; ; 1ztc m 
        (135) 

ar 

 
C;gn; ;

C; ;
C;ht; ;

ztc m
ztc m

ztc m

Q

Q
          (136) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  



103 

 

γC;ztc;m ir bezdimensiju siltuma bilances koeficients dzesēšanas režīmam; 

aC;ztc;m ir bezdimensiju skaitliskais parametrs, noteikts, kā norādīts turpmāk tekstā; 

QC;ht;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese ar pārvadi ventilācijai dzesēšanas režīmā, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikta kWh; 

QC;gn;ztc;m ir kopējā siltuma ieguvumi dzesēšanas režīmā, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikti kWh; 

Bezdimensiju skaitliskais parametrs aC;ztc;m tiek aprēķināts ar 137. formulu: 




 C C;0

C;0

; ;

; ;

C ztc m
ztc ma a

         (137) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  

aC;0 ir bezdimensiju atsauces skaitliskais parametrs, noteikts, kā norādīts 

turpmāk tekstā; 

τ C;ztc;m ir laika konstante dzesēšanai, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 

6.6.10,4. punktā, izteikta h; 

τC;0 ir atsauces laika konstante, kā norādīts turpmāk, izteikta h. 

Atsauces skaitliskā parametra vērtības, aH;0, un atsauces laika konstantes, τC;0, ieguvumu 

izmantošanas koeficientu iegūst no LVS EN ISO 52016-1:2021, tabulas A.35. Informatīvās 

noklusējuma vērtības ir norādītas B.35. tabulā. 

3.7.8.4. Laika zonas konstante 

Termiski nosacītās zonas  ztc, laika konstante τ, laika stundās raksturo kondicionētās zonas 

iekšējo termisko inerci. Tas var atšķirties apkures un dzesēšanas aprēķinos, un katrā mēnesī var 

atšķirties katram no abiem, atkarībā no tā veidojošo mainīgo lielumu variācijām (vai ne), jo 

īpaši Htr un Hve.  To aprēķina ar šādām divām formulām: 

 
 

m;eff;
H; ;

H;tr(excl. grfl); ; H;gr;adj; H;ve; ;

3600ztc
ztc m

ztc m ztc ztc m

C

H H H
     (138) 

 
 

m;eff;
C; ;

C;tr(excl. grfl); ; C;gr;adj; C;ve; ;

3600ztc
ztc m

ztc m ztc ztc m

C

H H H
     (139) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  

Cm;eff;ztc ir zonas efektīvā iekšējā siltumietilpība, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.9. punktā, izteikta J/K; 

HH/C;tr(excl.grflr) ;ztc;m ir kopējais siltuma pārneses koeficients ar pārvadi 

apkurei/dzesēšanai, izņemot pirmo stāvu, kā noteikts  
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LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.5. punktā, izteikts W/K; 

HH/C;ve ztc;m ir kopējais siltuma pārneses koeficients ar ventilāciju 

apkurei/dzesēšanai, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.6 

punktā, izteikts W/K; 

HH/C;gr;adj ztc ir sezonas vidējais kopējais siltuma pārneses ar pārvadi koeficients 

caur pirmo stāvu, kas koriģēts atbilstoši sezonas temperatūras 

starpībai attiecībā uz apkures/dzesēšanas sezonu, kas iegūts no  

LVS EN ISO 13789:2020, izteikts WK. 

3.7.9. Temperatūras un pārtraukumu aprēķināšanas režīmi 

3.7.9.1. Temperatūras iestatījuma punkti un režīmi 

Ir jāņem vērā dažādi apkures un dzesēšanas režīmi, proti: 

 apkure un dzesēšana pie konstanta temperatūras iestatījuma punkta: skat.  

LVS EN ISO 52016-1:2021, punktā 6.6.11.2.; 

 pārtraukumaina apkure vai dzesēšana: diennakts, nakts un nedēļas nogalēs 

samazināta temperatūras iestatījuma punkta un vai izslēgšanās: sk.  

LVS EN ISO 52016-1:2021, punktā 6.6.11.3. (apkure) vai 6.6.11.4. (dzesēšana); 

 neapdzīvotais periods (piemēram, brīvdienas): skat.  

LVS EN ISO 52016-1:2021, punktā 6.6.11.5 

Pārtraukumu gadījumā ir iespējama vienkāršošana, pieņemot ekvivalentu konstantas 

temperatūras iestatījumu. 

Sistēmas specifiskās energoprasības: 

Lai aprēķinātu sistēmas specifiskās energoprasības apkurei un dzesēšanai, atkarībā no 

attiecīgās ēkas tehniskās sistēmas specifiskajiem raksturlielumiem var piemērot temperatūras 

iestatījuma punktu vērtību un perioda(-u) regulēšanu (piemēram, stundu skaits dienā un dienās 

nedēļā), kas jāiegūst no attiecīgajiem standartiem saskaņā ar ĒEE moduļiem no M3-1 līdz  

M7-1. 

3.7.9.2. Apkures vai dzesēšanas prasības pie konstanta 

temperatūras iestatījuma punkta 

Nepārtrauktai apkurei konstanta temperatūras iestatījuma punkta gadījumā visa mēneša 

laikā kā aprēķina izmanto temperatūru zonai, θint;calc;H, izteiktu °C, temperatūras iestatījums 

apkurei, θint;H;set;ztc, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.11.1. punktā, izteiktu °C. 

Nepārtrauktai dzesēšanai konstanta temperatūras iestatījuma punkta gadījumā visa 

mēneša laikā kā aprēķina izmanto temperatūru zonai, θint;calc;C, izteiktu °C, temperatūras 

iestatījums apkurei, θint;C;set;ztc, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.11.1. punktā, 

izteiktu °C. Samazinājuma koeficienta vērtība pārtraukumainai dzesēšanai, aC,red;ztc;m = 1. 

PIEZĪME Mēneša metodēm faktiskā vidējā iekšējā temperatūra apkures režīmā var būt 

augstāka momentānās pārmērīgi augstās temperatūras dēļ; tomēr šo ietekmi nosaka, izmantojot 
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ieguvumu izmantošanas koeficientu. Līdzīgi dzesēšanas režīmā faktiskā vidējā iekšējā 

temperatūra var būt zemāka, jo rodas tūlītēji lielāki zudumi nekā ieguvumi. 

3.7.9.3. Korekcijas apkurei ar pārtraukumiem 

Ja apkure notiek mainīgās temperatūras iestatījuma punktos un ar izslēgšanas periodiem, 

apkures zonas  temperatūra, θint;calc;H;m, izteikta °C, tiek aprēķināta ar šādu formulu: 

 int;calc;H; ; H;red; ; int;set;H;  e;a; e;a;= a × - +ztc m ztc m ztc m m   
    (140) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  

θint;set;H;ztc ir zonas parastais (“siltuma komforta līmeņa”) apkures temperatūras 

iestatījuma punkts, kas iegūts no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-6 

moduli, izteikts °C. 

θe;a;m ir mēneša vidējā gaisa temperatūra ārējā vidē, kas iegūta no attiecīgā 

standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli, izteikta °C. 

aH;red;ztc;m ir pārtraukumainas apkures samazinājuma koeficients, kā noteikts tālāk tekstā; 

1. PIEZĪME  Mēneša aprēķina metodei nav skaidrs, vai ar iedzīvotājiem saistītu datu mēneša 

vērtības pārtraukumainas apkures gadījumā ir dati apdzīvošanas laikā vai vidējās laika vērtības 

attiecībā uz apdzīvošanas un neapdzīvošanas periodiem (stundas un/vai dienas). Abas izvēles 

ievieš kļūdas, kas ir neizbēgamas mēneša aprēķina metodei. Izvēle ir izmantot laika vidējās 

vērtības. Skat. plašāku skaidrojumu tehniskajā ziņojumā LVS ISO/TR 52016-2:2020. 

Pārtraukumainas apkures bezdimensiju samazinājuma koeficients, aH,red;ztc;m aprēķina, 

izmantojot vienu no šīm divām metodēm. Izvēle starp A metodi un B metodi ir norādīta  

LVS EN ISO 52016-1:2021, A.36. tabulā (normatīva veidne), un informatīvā noklusētā izvēle 

ir sniegta B.36. tabulā. 

 Metode A 

Lietojot šādu formulu 

     H;red; ; H;red;day; ; H;red;night; ; H;red;wknd;ztc;= 1 - 1 - - 1 - - 1 -ztc m ztc m ztc m ma a a a
 (141) 

ar: 

H;red;y; ;m H;red;y; H;red;y; H;red;mn;y; ;m= 1 - + dztc ztc ztc ztca f f θ
 (142) 

ar 

 H;red;y; rep;H;red;y;
H;red;y;

n
=

24 × 7

ztc ztc
ztc

t
f

       (143) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  
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aH;red;y;ztc;m ir samazinājuma koeficients pārtraukumainai apkurei ar samazinātu 

iestatījuma punktu, ar y = diena, nakts vai nedēļas nogale. 

fH;red;y;ztc ir laika relatīvā daļa (y = diena, nakts vai nedēļas nogale) ar 

samazinātu apkures iestatījumu: 

nrep;H;red;y;ztc ir atkārtojumu skaits samazinājuma periodā nedēļā y, ko iegūst no 

attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli. 

2. PIEZĪME  Piemēram: nrep;H;red;y;ztc= 7 dienas vai nakts samazinātam temperatūras 

iestatījumam; vai 5, gadījumā, ja tas ir kombinēts ar nedēļas nogales samazinātas temperatūras 

iestatījumu vai izslēgšanu nedēļas nogalē. 

dθH;red;mn;y;ztc;m ir temperatūras starpības vidējais (relatīvais) samazinājums pazeminātās 

temperatūras iestatījuma punkta perioda laikā, ko nosaka, kā norādīts 

turpmāk. 

ΔtH;red;y;ztc ir perioda ar samazinātu apkures iestatījuma punktu ilgums (y = diena, 

nakts vai nedēļas nogale), ko iegūst no attiecīgā standarta saskaņā ar 

ĒEE M1-6 moduli, izteikts h. 

Turpmāk minētās formulas saskaņā ar metodi A attiecas uz katru pārtraukuma periodu (i = 

diena, nakts vai nedēļas nogale) (ja tas piemērojams). 

Lai aprēķinātu vidējo (relatīvo) temperatūras starpības samazinājumu pazeminātās temperatūras 

iestatījuma punkta perioda laikā, dθH;red;mn;ztc;m, nosaka šādus trīs papildu daudzumus: 

Bezdimensiju (relatīvais) iestatījuma samazinājums, kas saistīts ar āra temperatūras starpību, 

dθset;H;low;y;ztc;m, kas ir sniegts ar: 

ja(θint;set;H;ztc - θe;a;m) ≤ 0:           dθset;H;low;y;ztc;m = 1 

un ja(θint;set;H;low;y;ztc - θe;a;m) ≤ 0:    dθset;H;low;y;ztc;m = 0 

Pretējā gadījumā: 

 


 






int;set;H;low e;a;
set;H;low;y

int;set;H e;a;

ztc m
ztc m

ztc m

d
;y;

; ;
;       (144) 

kur: 

θint;set;H;low;y;ztc ir samazinātas (“ekonomiskā līmeņa”) apkures temperatūras iestatījuma 

punkts zonā pārtraukuma periodā y, kas iegūts no attiecīgā standarta 

saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli, izteikts °C. 

Bezdimensiju (relatīvais) starpības samazinājums starp iekštelpu un ārtelpu temperatūru brīvos 

mainīgos apstākļos (nulles apkure), 

 


 






int;float e;a;
float

int;set;H e;a;

ztc m m
ztc m

ztc m

d
; ;

; ;
; , kas tiek sniegts ar: 



107 

 

ja(θint;set;H;ztc - θe;a;m) ≤ 0: 

 float 1ztc md
; ;  (145) 

3. PIEZĪME  Šajā gadījumā apkure nav vajadzīga. 

Pretējā gadījumā: 

   


 


    

H;gn;
float

H;tr H;ve int;set;H e;a;

ztc m
ztc m

ztc m ztc m ztc m m

Q
d

H H t

;

; ;

; ; ; ; ;    (146) 

ar maksimālo vērtību:     dθfloat;m = 1 un minimālā vērtība:     dθfloat;m = 0. 

4. PIEZĪME  Minimālā vērtība ir nepieciešama retajam gadījumam, ka ieguvums ir negatīvs, 

ja dominē siltuma starojums pret debesīm. 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  

QH;gn;ztc;m ir kopējā siltuma ieguvumi apkures režīmā, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikti kWh; 

HH;tr;ztc;m ir kopējais siltuma pārneses koeficients ar pārvadi apkurei, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.5. punktā, izteikts W/K; 

HH;ve;ztc;m ir kopējais siltuma pārneses koeficients ar ventilāciju apkurei, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.6. punktā, izteikts W/K; 

5. PIEZĪME  Vienādojuma labā puse izskatās līdzīgi siltuma bilances koeficientam apkures 

režīmā, γH;ztc;m (skat. LVS EN ISO 52016-1:2021, puktā 6.6.10.2), taču, izmantojot šo 

daudzumu šeit, izveidotos apļveida cilpa. 

Bezdimensiju (relatīvais) perioda garums līdz samazinātā iestatījuma punkta sasniegšanai: 

Ja (dθset;H;low;ztc;m – dθfloat;ztc;m) ≤ 0 vai apkures atslēgšanas gadījumā: fH;red;low;y;ztc; m = 1. 

Un ja dθfloat;ztc;m = 1:          fH;red;low;y;ztc; m = 0. 

Pretējā gadījumā: 










H;red;low H
H;red;low;

H;red H

ztc m ztc m
ztc m

ztc m ztc m

t
f

t

;y; ; ; ;

y; ;
;y; ; ; ;       (147) 
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ar: 

 

 

  
  
 
 

H;red;low set;H;low float

H float

ln
1

ztc m ztc m ztc m

ztc m ztc m

t d d

d

;y; ; ;y; ; ; ;

; ; ; ;      (148) 

un kur 

τH;ztc;m ir apkures režīma laika konstante h. 

Vidējais (relatīvais) temperatūras starpības samazinājums pazeminātās temperatūras iestatījuma 

punkta perioda laikā, dθH;red;mn;ztc;m, ir vienāds ar: 

Ja fH;red;low;ztc;m ≥ 1: 

 
 



    
     

     

H;red;y; H; ;float; ;
H;red;mn; ; float;y; ;

H;red;y; ; H; ;

1
1 e ztc ztc mtztc m

ztc m ztc m
ztc m ztc m

d
d d

t
 (149) 

Citos gadījumos: 

 


 





 
   
 
 

  

set;H;low
H;red;mn H;red;low float

H;red H

H;red;low; set;H;low

1

1

ztc m
ztc m ztc m ztc m

ztc m ztc m

ztc m ztc m

d
d f d

t

f d

;y; ;

;y; ; ;y; ; ; ;
;y; ; ; ;

y; ; ;y; ;
  (150) 

 Metode B 

Cita metode, kā norādīts LVS EN ISO 52016-1:2021, A.36. tabulā (normatīva veidne) un 

B.36. tabulā (informatīvs noklusējums, šajā gadījumā tukšs). 

3.7.9.4. Korekcijas dzesēšanai ar pārtraukumiem 

Korekcijas dzesēšanas gadījumā mainīgiem temperatūras iestatījumu punktiem un ar 

izslēgšanas periodiem piemēro dzesēšanas prasībām, nevis aprēķina temperatūrai. Dzesēšanas 

zonas aprēķina temperatūra, θint;calc;C;m, izteikta °C, paliek tāda pati kā nepārtrauktai dzesēšanai, 

kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.11.1. punktā. 

Pārtraukumainas dzesēšanas bezdimensiju samazinājuma koeficientu, aC;red aprēķina, 

izmantojot vienu no turpmāk norādītajām divām metodēm. Izvēle starp A metodi un B metodi 

ir norādīta LVS EN ISO 52016-1:2021, A.37. tabulā (normatīva veidne), un informatīvā 

noklusētā izvēle ir sniegta B.37. tabulā. 

 Metode A 

Šī metode paredz dzesēšanas prasību samazināšanu tikai tad, ja dzesēšana tiek samazināta 

vai izslēgta visas nedēļas nogales laikā (t. i., vismaz 48 stundas nedēļā). Ja šis nosacījums ir 

izpildīts, tad aC;red;ztc;m  = 1. 
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Bezdimensiju samazinājuma koeficientu pārtraukumainai dzesēšanai, aC,red;ztc;m, 

nedēļas nogales dzesēšanas samazinājuma vai izslēgšanas gadījumā aprēķina pēc šādas 

formulas: 

     C;red C;red;wknd C;red;wknd C;red;wknd C;red;wknd1ztc m ztc m ztc ztca a f b f
; ; ; ; ; ;   (151) 

ar 

C;red;wknd;ztc rep;C;red;wknd;ztc
C;red;wknd;ztc

× n
=

24 × 7

t
f



      (152) 

kur attiecībā uz termiski kondicionētu zonu ztc; 

fC;red;wknd;ztc ir nedēļas relatīvā daļa ar pārtraukumiem; 

nrep;C;red;wknd;ztc ir šī intervāla pārtraukumu atkārtojumu skaits nedēļā, ko iegūst no attiecīgā 

standarta saskaņā ar ĒEE M1-6 moduli; 

2. PIEZĪME  Piemēram, nrep;C;red;wknd;ztc= 1 samazinātam iestatījumam nedēļas nogalēs un 

izslēgšanai nedēļas nogalēs, kā arī nrep;C;red;wknd;ztc = 0 samazinātam iestatījumam nedēļas 

nogalēs un izslēgšanai nedēļas nogalēs 

ΔtC;red;wknd;ztc ir nedēļas nogales ilgums ar pazeminātu temperatūras iestatījumu dzesēšanai 

vai dzesēšanas pārtraukums, ko iegūst no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE 

M1-6 moduli, izteikts h; 

bC;red;wknd ir empīrisks korelācijas koeficients ar LVS EN ISO 52016-1:2021, A.37. 

tabulā norādīto vērtību (normatīva veidne), ar informatīvu noklusēto vērtību, 

kas norādīta LVS EN ISO 52016-1:2021, B.37. tabulā. 

Metode B: 

Cita metode, kā norādīts LVS EN ISO 52016-1:2021, B.37. tabulā. 

3.7.9.5. Korekcijas attiecībā uz neapdzīvotu laika periodu 

Dažās ēku vai telpu kategorijās, piemēram, skolās, neapdzīvoti laika posmi apkures vai 

dzesēšanas laikā, piemēram, brīvdienu laikā, samazina telpu apkures vai dzesēšanas enerģijas 

patēriņu. 

Apkures un dzesēšanas prasības, ņemot vērā brīvo periodu, QH;nd;ztc;m un QC;nd;ztc;m, 

izteiktas kWh, tiek aprēķinātas, kā norādīts turpmāk. Ja mēnesis satur neapdzīvotu laika 

periodu, jāveic aprēķinu divreiz: a) apdzīvotajiem (parastajiem) apkures/dzesēšanas 

iestatījumiem un b) neapdzīvotajiem iestatījumiem un pēc tam rezultātus interpolē lineāri 

atbilstoši laika daļai no neapdzīvotā režīma pret apdzīvoto  režīmu, kā norādīts ar šādām divām 

formulām: 

     H;nd H,nocc H;nd;occ H,nocc H;nd;nocc1ztc m ztc m ztc m ztc m ztc mQ f Q f Q
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;    (153) 
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     C;nd C,nocc C;nd;occ C,nocc C;nd;nocc1ztc m ztc m ztc m ztc m ztc mQ f Q f Q
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;    (154) 
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kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  

QH/C;nd;occ;ztc;m ir energoprasības pēc apkures/dzesēšanas, ko aprēķina saskaņā ar LVS EN 

ISO 52016-1:2021, 6.6.4.2. punktu (apkurei) vai LVS EN ISO 52016-

1:2021, 6.6.4.3. punktu (dzesēšanai), ņemot vērā visu apdzīvotā perioda 

mēneša dienu vadības un termostata iestatījumus, kas izteikti kWh. 

QH/C;nd;nocc;ztc;m ir energoprasības pēc apkures/dzesēšanas, ko aprēķina saskaņā ar LVS EN 

ISO 52016-1:2021, 6.6.4.2. punktu (apkurei) vai LVS EN ISO 52016-

1:2021, 6.6.4.3. punktu (dzesēšanai), ņemot vērā visu neapdzīvotā perioda 

mēneša dienu vadības un termostata iestatījumus, kas izteikti kWh. 

fH/C;nocc;ztc;m ir mēneša daļa, kas ir neapdzīvots (apkures/dzesēšanas) periods (piemēram, 

10/31). 

3.7.9.6. Aprēķinātā temperatūra termiski kondicionētā zonā 

kā izejas mainīgais 

Temperatūra termiski kondicionēta zona ir nepieciešama, kā izejas mainīgais, piemēram, 

lai novērtētu siltuma zudumus no siltuma vai aukstuma ģeneratoriem, uzglabāšanas un sadales 

sistēmām (caurulēm un cauruļvadiem), kas atrodas termiski kondicionētā telpā vai telpās. 

Sildīšanas režīmam – zonas mēneša vidējā temperatūra θint;op;H;ztc;m, izteikta °C, ir vienāda 

ar aprēķina temperatūru, θint;calc;H;ztc;m, izteikta °C, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 

6.6.11.2 un 6.6.11.3 un 6.6.11.5. 

Dzesēšanas režīmā – zonas mēneša vidējā temperatūra, θint;op;C;ztc;m, izteikta °C, tiek 

sniegta ar šādu formulu: 

 
 

 


 
  

C;nd; ; C;gn; ;

int;op;C; ; e;a;

C;ht; ; 0,001

 
 

ztc m ztc m

ztc m m

ztc m m

Q Q

H t
      (155) 

ar: 
  




C;ht; ;
C;ht; ;

int,calc,C; ; e;a;

   
ztc m

ztc m

ztc m m

Q
H

       (156) 

kur: 

θe;a;m ir mēneša vidējā (gaisa) temperatūra ārējā vidē, kas iegūta no attiecīgā standarta 

saskaņā ar ĒEE M1-13 moduli, izteikta °C. 

QC;nd;ztc;m ir mēneša energoprasības dzesēšanai termiski kondicionētā zonā ztc, mēnesī m, 

kā noteikts turpmāk tekstā, izteiktas kWh; 

QC;gn;ztc;m ir kopējā siltuma ieguvumi dzesēšanas režīmā, kā noteikts 6.6.4.4. punktā, 

izteikti kWh; 

QC;ht;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese ar pārvadi ventilācijai dzesēšanas režīmā, kā noteikts 

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4.4. punktā, izteikta kWh; 
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θint;calc;C;ztc;m ir zonas aprēķina temperatūra dzesēšanai, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.11.2. punktā un 6.6.11.4. punktā, izteikta °C; 

Δtm  ir mēneša ilgums m, ko iegūst no attiecīgā standarta saskaņā ar ĒEE M1-13 

moduli, izteikts h. 

1. PIEZĪME  Formulas ir tikai mēneša siltuma bilances izpausme, kurā tiek ņemta vērā 

pārtraukumu ietekme un neizmantotie siltuma zudumi. 

Ja attiecīgajā sistēmas standartā, izmantojot šo temperatūru kā ieejas vērtību, nav iespējams 

izšķirt apkures un dzesēšanas režīmu, temperatūru apkures un dzesēšanas režīmā nosaka reizi 

mēnesī attiecīgi atbilstoši apkures un dzesēšanas prasībām. 

2. PIEZĪME  Termiski nekondicionētām zonām temperatūra kā izejas vērtības citiem 

standartiem, ir sniegta LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.4.5.3. punktā. 

3.7.10. Pārmērīgas apkures indikators 

Mehāniskās dzesēšanas neesamības gadījumā pastāv pārmērīgas apkures risks. 

1. PIEZĪME  Dzesēšanas sistēmas mazizmēra risku nevar aprēķināt ar ikmēneša aprēķina 

metodi, ja vien katrai telpu kategorijai nav pieejamas ticamas (valsts vai reģionālas) stundas 

dzesēšanas slodzes sadalījuma līknes. 

Pārmērīgas apkures risks tiek vērtēts tikai termiskās zonas līmenī. Atkarībā no zonēšanas 

īpašajiem noteikumiem, termiskajā zonā var būt telpas ar dažādām termiskajām īpašībām un ar 

dažādām termiskajām slodzēm. Tādā gadījumā pārmērīgas apkures indikators var pārāk zemu 

novērtēt pārmērīgas apkures risku. 

Termiskās zonas ztc pārmērīgas apkures indikatoru nosaka vienādu ar gada uzkrāto pārāk 

augsto temperatūru, kā norādīts šādās 2 formulās: 



 
12

OH; an OH;
1

; ;ztc ztc m
m

I T

         (157) 

  




OH gn; OH ht;

OH;
OH tr; OH ve;

1 000
; ; ; ;

;
; ; ; ;

ztc m ztc m

ztc m
ztc m ztc m

Q Q
T

H H
      (158) 

kur attiecībā uz termiski kondicionētu zonu ztc; 

IOH;ztc;an ir gada pārmērīgās apkures indikators, izteikts K∙h; 

TOH;ztc;m ir mēneša uzkrātā pārmērīgi augstā temperatūra, izteikta K∙h; 

QOH;gn;ztc;m ir kopējie siltuma ieguvumi pārkaršanas aprēķinā m mēnesī, ko nosaka, kā 

aprakstīts turpmāk, izteikti kWh; 

QOH;ht;ztc;m ir kopējā siltuma pārnese ar pārvadi un ventilāciju pārmērīgas apkures aprēķinam, 
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mēnesī m, kā noteikts tālāk tekstā, izteikta kWh; 

HO;tr;ztc;m ir kopējais siltuma pārneses ar pārvadi koeficients pārmērīgas apkures aprēķinam 

mēnesī m, ko nosaka, kā aprakstīts turpmāk, izteikts W/K; 

HO;ve;ztc;m ir kopējais siltuma pārneses ar ventilāciju koeficients pārmērīgas apkures 

aprēķinam, mēnesī m, kā noteikts turpmāk tekstā, izteikta kWh; 

Aprēķinos izmantota tāda pati metodika un formulas kā dzesēšanas aprēķinā (skat.  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4. līdz 6.6.11. punktu), bet ar šādām atšķirībām: 

—  Ja nav norādīts dzesēšanas iestatījuma punkts, tad aprēķinu veic ar dzesēšanas 

iestatījuma punktu θint;set;C;ztc = 26 °C. 

— Robežnosacījumi ir atšķirīgi, kā rezultātā visiem attiecīgajiem pakārtotajiem 

mainīgajiem lielumiem ir atšķirīgas skaitliskās vērtības, no kurām izriet, ka tiek izmantots 

apakšraksts OH, nevis apakšraksts C. Atšķirības ir saskaņā ar vienu no šādām 2 kopām: 

Robežnosacījumi, variants A: 

 Kopējā siltuma pārneses ar pārvadi koeficienta vērtība, HOH;tr;ztc;m, ir iestatīta ar 

vienādu ar vērtību dzesēšanai, HC;tr;ztc;m, kā noteikts saskaņā ar  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.5.2. punktu. 

 Kopējo siltuma pārneses ar ventilāciju koeficientu, HOH;veztc;m, nosaka, ņemot vērā 

(dienas un/vai nakts) intensīvās ventilācijas (piemēram, drošu logu atvēršanas) 

noteikumus, lai izvadītu lieko siltumu.  Specifikācijas norāda  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.6. punktā minētajās metodēs. 

 Iekšējā un saules siltuma ieguvuma vērtības ir vienādas ar to dzesēšanas vērtībām, 

Robežnosacījumi, variants B: 

Cita metode, kā norādīts LVS EN ISO 52016-1:2021, A.38. tabulā (normatīva veidne) un B.38. 

tabulā (informatīvs noklusējums, šajā gadījumā tukšs). 

2. PIEZĪME  B iespējā ietilpst arī nelieli A iespējas varianti. Tādā gadījumā visi A iespējas 

nosacījumi tiek nokopēti un pēc tam pēc vajadzības pārveidoti. 

3.7.11. Apkures un dzesēšanas sezonas ilgums, lai izmantotu no 

sezonas garuma atkarīgus noteikumus  

Ja jānovērtē no sezonas atkarīgo noteikumu darbības laiks, piemēram, apkures sistēmas sūkņi, 

un ja nav detalizētāku datu, apkures sezonas ilgumu var tuvināt ar to mēnešu summu, kuros 

apkures prasības ir lielākas par nulli. 

Ja jānovērtē no sezonas atkarīgo noteikumu darbības laiks, piemēram, dzesēšanas sistēmas 

ventilatori, un ja nav detalizētāku datu, dzesēšanas sezonas ilgumu var tuvināt ar to mēnešu 

summu, kuru dzesēšanas prasības ir lielākas par nulli. 
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PIEZĪME Lai izvairītos no neierobežotām nelielām apkures un dzesēšanas prasību 

vērtībām, ierobežojumi tiek ieviesti LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.6.4. punktā. Šajā tuvinājumā 

apkures un dzesēšanas sezona var pārklāties. 

3.7.12. Mitrināšana un sausināšana 

3.7.12.1. Mitrināšana 

Mēneša latentās energoprasības pēc mitrināšanas aprēķina šādi: 

           HU;nd; ; HU; we HU;rvd; a V;mech; ; a;sup; ;an
1-ztc m m ztc ztc m ztc

Q f h q x t
 (159) 

kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  

QHU;nd;ztc;m ir mitrināšanas prasības, izteiktas kWh; 

fHU;m ir mēneša energoprasību mitrināšanai daļa, kā noteikts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, A.39. tabulā (normatīvā veidne), ar informatīvajām 

vērtībām B.39. tabulā; 

hwe  ir latentais ūdens iztvaikošanas latentais siltums, kā norādīts  

LVS EN ISO 52016-1:2021, 6.3.6. punktā, izteikts J/kg. 

ηHU;rvd;ztc ir no A.40. tabulas iegūtās sistēmas, kas apkalpo termisko zonu ztc, latentas 

siltuma atgūšanas efektivitāte (normatīva veidne ar informatīvu izvēli B.40. 

tabulā); 

ρa ir gaisa blīvums, kā norādīts 6.3.6. punktā, izteikts kg/ m3; 

qV;mech;ztc;m ir mēneša vidējās mehāniskās padeves gaisa plūsmas ātrums, kas ieplūst zonā, 

kā noteikts attiecīgajā(-os) standartā(-os) saskaņā ar ĒEE M5-5 moduli, izteikts 

m3/s; 

(Δx·t)a;sup;ztc;an ir ik gadu uzkrātais mitruma daudzums, kas jāpiegādā uz kg sausā gaisa, ko 

iegūst no LVS EN ISO 52016-1:2021, A.41 tabulas  (normatīva veidne ar 

informatīvu izvēli B.41. tabulā), izteikts kg h/kg. 

PIEZĪME Mitruma satura x laika uzkrāšanās tiek vienkāršota, lai izvairītos no atsevišķu 

tabulu vērtības attiecībā uz mitruma saturu un ekspluatācijas laika tabulas vērtībām gan kā 

telpas kategorijas funkciju. 

3.7.12.2. Sausināšana 

Mēneša latentās energoprasības pēc sausināšanas aprēķina šādi: 

 DHU;nd; ; DHU;C C;nd; ;ztc m ztc mQ f Q
       (160) 
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kur katrai termiski kondicionētai zonai ztc un mēnesim m:  

QDHU;nd;ztc;m ir sausināšanas prasības, izteiktas kWh; 

QC;nd;ztc;m ir (jūtamās) energoprasības dzesēšanai, kā noteikts LVS EN ISO 52016-1:2021, 

6.6.4. punktā, izteiktas kWh; 

fDHU;C;ss ir jūtamā energoprasību daļa, kas jāpievieno sausināšanai katram dzesēšanas 

sistēmas ss veidam, ko iegūst no attiecīgā sistēmas standarta saskaņā ar ĒEE  

M7-1 moduli. 

3.7.12.3. Gada latentās energoprasības 

Ikgadējās latentās energoprasības sausināšanai aprēķina kā ikmēneša prasību summu: 

HU/DHU;nd; ;an HU/DHU;nd; ;ztc ztc m
m

Q Q

       (161) 

kur attiecībā uz termiski kondicionētu zonu ztc: 

QHU/DHU;nd;ztc;an ir sausināšanas prasības gadā, izteiktas kWh. 

QHU/DHU;nd;ztc;m ir sausināšanas prasības, izteiktas kWh; 

4. Energoefektivitātes novērtējuma aprēķina moduļi M3, M8: 

apkure un sadzīves karstais ūdens (SKŪ) 

4.1. Vispārīgās prasības 

Siltumapgādes sadaļas aprēķini pamatā tiek iedalīti četrās sadaļās, kas iekļauj: 

 siltumslodzes aprēķinus; 

 siltuma ražošanas sistēmu efektivitātes noteikšanu; 

 vadības ietekmes novērtējumu; 

 siltumapgādes sistēmu inspicēšanu.  

Visu sadaļu aprēķini balstās kopumā uz sešpadsmit standartiem. Siltumslodzes aprēķins iekļauj 

apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas. Energoprasību un efektivitātes aprēķināšana ietver 

sevī pamata siltuma ražošanas iekārtas (siltumsūkņi, biomasas boileri, saules enerģija, 

koģenerācijas sistēmas, centralizēta apkure un/vai dzesēšana) un pārvades sistēmas (lietotāju 

sadales sistēmas, akumulācijas tvertnes). Vēl divi standarti apraksta siltumapgādes sistēmu un 

atsevišķo elementu inspicēšanu. Visu ietverto sadaļu un piemērojamo standartu saraksts ir 

parādīts 12.tabulā. 
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12. tabula 

Ēku energoefektivitātes novērtēšanas posmu piemērojamie standarti 

Siltumslodzes 

aprēķins apkures un 

karstā ūdens 

sistēmām 

 

Siltumapgādes 

sistēmu vadība un 

ekonomiskā 

izvērtēšana 

 

Energoprasību un 

efektivitātes 

aprēķināšanas 

metodes dažādām 

sistēmām 

Siltumapgādes 

sistēmu un atsevišķo 

elementu 

inspicēšana un 

energoefektivitātes 

mērījumi 

LVS EN 12831-1:2020 LVS EN 12098-1:2020 LVS EN 15316-1:2021 LVS EN 15378-1:2020 

LVS EN 12831-3:2020 LVS EN 12098-3:2020 LVS EN 15316-2:2021 LVS EN 15378-3:2020 

 LVS EN 12098-5:2020 LVS EN 15316-3:2020  

 LVS EN 15232-1:2020 LVS EN 15316-4-1:2020  

 LVS EN 15459-1:2020 LVS EN 15316-4-2:2020  

  LVS EN 15316-4-3:2020  

  LVS EN 15316-4-4:2020  

  LVS EN 15316-4-5:2020  

  LVS EN 15316-5:2021  
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4.2. Standartu ievaddatu un izvaddatu identifikācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.att. 

Pirmais solis 
 

52000-1 Robežnosacījumi un zonēšana M1-5, M1-8. 

12831-3 Siltumslodzes. Mājsaimniecību karstā ūdens sistēmu siltumslodzes un prasību 

raksturojums. M8-2 un M8-3 

Otrais solis 

 

M3-1 Siltumapgāde 

 

15316-1 

(M8-1 Sadzīves karstais ūdens (SKŪ)) 

15316-1 

M8-1 Sadzīves 
karstā ūdens 

sadales 
kontrole 

15316-3 

M8-6 Sadzīves 
karstā ūdens 

sadale 
 

M1-13 

 

Klimats 

(5210-1; 5210-2) 

M2-2 

 

Termiskais modelis 

(52016-1; 52017-1) 

 

15316-1 

M8-1 Karstā 
ūdens punkti 

 

15316-1 

M8-9 
Ģenerēšanas 
kontrole un 

vadība 
 

M1-6  

Ēkas 

noslogotība 

16798-1 

15316-5 

M8-7 

Akumulēšana 

 

15316-4-1 

M8-8 

Siltumavots 

(katls) 

 

M1-7,M1-9 (52000-1) 
Trešais solis 
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5. Siltumslodžu aprēķins apkures un karstā ūdens sistēmām 

5.1. Apkures sistēmu siltumslodžu aprēķins 

Latvijā spēkā esošie Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi Nr.310 par Latvijas 

būvnormatīvu  LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" tiešā veidā 

nenosaka ēkas un atsevišķo telpu siltuma slodžu aprēķina metodi, kā arī āra gaisa aprēķinu 

temperatūras. 

Apkures slodzes aprēķinu secību nosaka standarts LVS EN 12831-1:2020 “. Standarts 

nosaka trīs metodes atsevišķu istabu, ēkas vienību (piemēram, dzīvoklis, telpu grupa, kur 

siltuma patēriņš var tikt kontrolēts atsevišķi no parējās ēkas) un ēku siltumslodzes noteikšanai, 

nosakot katras metodes pielietojamības robežas. 

1. Standarta metode telpu, būvkonstrukciju un ēku siltuma slodzes aprēķināšanai. Metode ir 

universāla siltuma zudumu / slodzes aprēķinam ar standarta darbības jomu. Parasti tiek 

pielietota siltumapgādes sistēmu dimensionēšanai (izmēru/jaudas noteikšana) jaunbūvēm 

un ēkām, kur tiek plānoti daudzpusīgi rekonstrukcijas pasākumi. 

2. Vienkāršota metode apsildāmo telpu (vienvietīgu istabu) projektētās siltuma slodzes 

aprēķināšanai. Metodi izmanto telpu siltuma slodzes noteikšanai pirms pasākumiem 

vērstiem uz siltuma emisijas sistēmu vienvietīgās telpās (piemēram, radiatoru nomaiņa, 

hidrauliskā balansēšana). 

3. Vienkāršota metode ēkas projektētās siltuma slodzes aprēķināšanai. Ēkas siltuma slodzes 

noteikšana pirms pasākumiem vērstiem uz siltumenerģijas ražošanas iekārtām 

(piemēram, siltuma ģeneratora nomaiņa). 

Siltuma zudumu novērtējuma pamats balstās uz pārvades un ventilācijas siltuma zudumu 

novērtējumu. 

Pārvades siltuma zudumi: 

𝜙𝑇,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 =  ∑ 𝜙𝑇,𝑘𝑘 = ∑ (𝐴𝑘 ∙ (𝑈𝑘 + ∆𝑈𝑇𝐵) ∙ 𝑓𝑥.𝑘) ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 − 𝜃𝑒)𝑘    (162) 

kur: 

 𝜙𝑇,𝑘 - ēkas elementa pārvades siltuma zudumi, W; 

 𝐴𝑘 - ēkas elementa laukums, m
2
; 

 𝑈𝑘 - ēkas elementa siltumcaurlaidības koeficients, W/(m
2
K);; 

 ∆𝑈𝑇𝐵 - termisko tiltu papildus siltuma zudumi (atbilstoši standarta noteikumiem), 

W/(m
2
K); 

 𝑓𝑥.𝑘 - temperatūras korekcijas koeficients; 

 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 - iekštelpu projektējamā temperatūra, °C; 

 𝜃𝑒 - āra gaisa projektēšanas temperatūra, °C. 
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Termisko tiltu ietekmi var pieņemt pēc LVS EN 12831-1:2017/NA:2020 NA.2.1 datiem. Šie 

dati ir vispārīgi un neņem vērā termisko tilta faktisko garumu un risinājumu. Šos datus drīkst 

izmantot dažādu veidu vienģimeņu mājām, mobilām mājām un brīvdienu mājām. Citām ēkām 

šie dati jāizmanto tikai gadījumos, kad nav pieejams ēku tehniskais projekts vai cita 

informācija, kas ļauj precīzi noteikt termiskā tilta tehnisko risinājumu. Piemēram, vecas 

nerenovētās mājas, vai renovētas un jaunas mājas tad, kad nav pieejama tehniskā 

dokumentācija. Tomēr tas neaizliedz iespēju veikt termiskā tilta novērtējumu saskaņā ar  

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 280 2019. gada 25. jūnija ,,Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" norādījumiem, 

izmantojot apsekošanas laikā iegūto informāciju.  

Nosakot jaunbūvējamo ēku, izņemot vienģimeņu mājas, mobilas mājas un brīvdienu mājas, 

energoefektivitāti, obligāti jāizmanto LBN 002-19 spēkā esošo redakcijas norādījumi, un 

transmisijas siltuma zudumu aprēķinu veic saskaņā ar LVS EN 12831-1:2020 C pielikuma 

metodi. Nododot ēku ekspluatācijā, ēku energoefektivitātes novērtēšanai izmanto projektēšanas 

laikā pielietoto metodi vai metodi ar augstāku precizitāti (LBN 002-19). Augstākas precizitātes 

metodes drīkst izmantot arī nosakot vienģimeņu māju, mobilo māju un brīvdienu māju 

energoefektivitāti.  

Gadījumā, kad termisko tiltu ietekme tiek novērtēta, izmantojot LBN 002-19 metodi, 

transmisijas siltuma zudumus nosaka, izmantojot šādus vienādojumu: 

𝜙𝑇,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 =  ∑ 𝜙𝑇,𝑘𝑘 = (∑ (𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 + ∑ (𝑙𝑙 ∙ 𝜓𝑙𝑘 ) + ∑ (𝑙𝑙 ∙ 𝜓𝑙𝑘 ) + ∑ (𝜒𝑚 ∙ 𝑒𝑚𝑘 )) ∙ 𝑓𝑥.𝑘 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 − 𝜃𝑒)𝑘  (163) 

Iepriekšminētais vienādojums ir izveidots, apvienojot C. pielikuma un 8.3.2. sadaļas datus, 

neņemot vērā C. pielikumā telpu temperatūras gradienta korekcijas norādījumus. Telpu 

temperatūras gradientu korekciju var iekļaut LVS EN 15316-2:2021 aprēķinu procedūrā.  

Ventilācijas siltuma zudumi: 

𝜙𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 = 𝑉𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 ∙ 𝑛𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 ∙ 𝜌𝐿 ∙ 𝑐𝑝,𝐿 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡.𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 −  𝜃𝑒)      (164) 

kur: 

- 𝑉𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑  - iekštelpu gaisa tilpums, m
3
; 

- 𝑛𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 - gaisa apmaiņas koeficients, h
-1

; 

- 𝜌𝐿 - gaisa blīvums, kg/m
3
; 

- 𝑐𝑝,𝐿 - gaisa īpatnējā siltumietilpība, Wh/(kgK); 

- 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 - iekštelpu projektējamā temperatūra, °C; 

- 𝜃𝑒 - āra gaisa projektēšanas temperatūra, °C. 

Ārā gaisa temperatūras izvēle ir atkarīga no aprēķinu metodes. Gadījumā, ja tiek izmantota 

mēneša metode, jāizmanto mēneša vidēji dati saskaņā ar spēkā esošo 17.09.2019. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 432 par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija" 

(turpmāk LBN 003-19) redakciju. Veicot siltuma zudumu novērtējumu ar stundas intervālu, 

jāizmanto tipiskā metroloģiskā gada dati. Testa atskaites gada parametrus nosaka saskaņā ar 

standartu LVS EN ISO 15927-4:2005 “Ēku higrotermiskie raksturlielumi - Klimatisko 

raksturlielumu aprēķināšana un izteikšana. 4.daļa: Ikstundas dati apkures un dzesēšanas 

ikgadējā enerģijas patēriņa novērtēšanai”. Datu konvertācijai izmanto  

LVS EN ISO 52010-1:2021. Tipiskā metroloģiska gada datus var iegūt, izmantojot 

specializētas programmas vai bezmaksas tiešsaistes kalkulatorus, piemēram: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy.   

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Ventilācijas gaisa daudzumus nosaka saskaņā ar LVS EN 16798 (2017-2020) grupas standartu 

norādījumiem, ņemot vērā projekta ventilācijas sadaļas risinājumus. Gadījumā, ja ēkā nav 

ierīkota mehāniskā ventilācija vai netiek paredzēta ventilācijas projekta izstrāde, minimālo 

gaisa daudzumu pieņem saskaņā ar nacionālā pielikuma LVS EN 12831-1: 2017/NA:2020 

NA.2.11 un NA.4 pielikumu datiem.  

5.2. Karstā ūdens apgādes sistēmu siltumslodžu aprēķins 

Mājsaimniecību karstā ūdens sistēmu jaudas un akumulācijas apjoma aprēķins tiek veikts, 

balstoties uz LVS EN 12831-3:2020 standartu. Standartā ir aprakstīta tikai viena metode, lai 

noteiktu, vai katrā konkrētā gadījumā karstā ūdens apgādes sistēma ir pietiekami droša 

(sistēmas tips, tvertnes izmērs, u.c. parametri). Metode ir izstrādāta ar mērķi to pielietot sistēmu 

aprēķiniem gan caurplūdes karstā ūdens sistēmām (bez akumulācijas tvertnēm), gan lielākām 

sistēmām ar salīdzinoši mazu uzsildīšanas jaudu un lieliem akumulācijas tilpumiem. Standarts 

apskata divus akumulācijas sistēmu veidus – sajaukšanas un noslāņošanas. 

 

1.attēls. Sajaukšanas akumulēšanas sistēmas ar iekšējo sildelementu a) uzpildes fāze, b) 

iztukšošanas fāze. 

 

 

2.attēls. Noslāņošanas (vai uzlādes) akumulēšanas sistēmas ar ārējo sildelementu a) uzpildes 

fāze, b) iztukšošanas fāze. 

Aprēķina metodes būtība ir pārbaudīt sistēmas atbilstību un drošību. Tas tiek sasniegts, 

salīdzinot kumulatīvo pieprasījumu un pieejamo enerģijas daudzumu ūdens sildīšanai noteiktā 

laika periodā (parasti dienā – 24h). 
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Enerģijas daudzumu saimniecības karstā ūdens (SKŪ) uzsildīšanai nosaka saskaņā ar: 

𝑄𝑊;𝑏;𝑡 = 𝑉𝑡 ∙ 𝜌𝑊 ∙ 𝑐𝑊 ∙ (𝜗𝑊:𝑑𝑟𝑎𝑤 −  𝜗𝑊:𝑐 ) ∙
1

3600
=

𝑄𝑊;𝑏 ∙ 𝑋ℎ

60
 

            (165) 

kur: 𝑄𝑊;𝑏;𝑡 – SKŪ apgādei nepieciešamā enerģija laikā t (minūte), kWh/min; 𝑉𝑡 – ūdens 

tilpums temperatūrā ϑ(W:draw ), kas paņemts laika intervālā t (minūte), l; 𝜌𝑊 – ūdens blīvums, 

kg/l; 

𝑐𝑊 – ūdens īpatnējā siltumietilpība, kJ/kgK; 𝜗𝑊:𝑑𝑟𝑎𝑤 – no krāna paņemtā jauktā ūdens 

minimāla temperatūra (pieprasījuma temperatūra), °C; 𝜗𝑊:𝑐 – aukstā ūdens temperatūra, °C 

𝑄𝑊;𝑏 – SKŪ apgādei nepieciešamā enerģija aplūkojamā periodā (piemēram, vienā dienā), 

kWh/d; 𝑋ℎ - katrā stundā paņemtā ūdens daudzums. Xh ir attiecība starp stundā h paņemtā 

karstā ūdens tilpumu un kopējo dienas karstā ūdens tilpumu % (ΣXh = 1). 

Karstā ūdens daudzumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.332, 2015.gada 

30.jūnija Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un 

kanalizācija" spēkā esošo redakciju. Gadījumā, ja ēku energoefektivitātes novērtējums tiek 

veikts, izmantojot mēnešu metodi, karstā ūdens pieprasījuma grafiks netiek ņemts vērā. Veicot 

novērtējumu, balstoties uz ikstundu metodi, karstā ūdens pieprasījuma grafiku nosaka saskaņā 

ar standartu LVS EN 50440:2016 “Mājsaimniecības elektrisko termoakumulācijas 

ūdenssildītāju efektivitāte un testa metodes”. 

6. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes  

6.1. Vispārējā un energoefektivitātes atspoguļošana  

Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķins tiek veikts, balstoties uz 

LVS EN-15316-1:2021 no ēkas enerģijas pieprasījuma uz enerģijas avotu (piemēram, no ēkas 

nepieciešamās enerģijas līdz primārai enerģijai). Aprēķina virziens ir pretējs enerģijas plūsmas 

virzienam.  

Siltumapgādes sistēmu vispārīgais sadalījums apakšsistēmu novērtējumam tiek parādīts 3. 

attēlā. 
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3.attēls. Siltumapgādes apakšsistēmu sadalījums atkarībā no sistēmas tipa 

Kur:  

gen – siltumavots (generation system) 

dis – siltumenerģijas sadales tīkli (distribution system) 

em – sildelementi (emission system) 

Metode, ņemot vērā šādus sistēmas darbības raksturlielumus: 

1. Darbības apstākļus – sistēmu un apakšsistēmu darba parametrus (temperatūras, 

plūsmas) dažādās ēkas termiskajās zonās. 

2. Maksimālas jaudas pietiekamības pārbaude – sildelementu jaudas izvēle, 

siltumenerģijas ģeneratora/-u jaudas pietiekamība. 

3. Divu sildelementu apakšsistēmu uzstādīšana (piem. siltas grīdas un radiatori). 

4. Divu vai vairāku ģeneratoru darbība vienā sistēmā.  

5. Siltuma zudumi no siltumapgādes un k.ū. sistēmas (atgūstamie un neatgūstamie). 

6. Papildus elektroenerģijas patēriņš (sūkņi, ventilatori, vadības ierīces u.t.t.). 

7. Apakšsistēmu enerģētiskais balanss (aprēķinātais patēriņš, papildus elektroenerģija, 

atgūstamie siltuma zudumi, atbilstība termālai zonai). 

8. Sistēmas mijiedarbība ar citām ēkas tehniskajām sistēmām (gaisa apstrādes iekārta, 

absorbcijas dzesēšana). 

Aprēķinu solis var būt jebkurš laika posms: mēnesis, stunda, intervāls etc. (bin). Solim jāsakrīt 

visos apakšsistēmu aprēķinos. 
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Apakšsistēmu noteiktajā laika posmā nosaka pēc vienādojuma: 

𝜂𝑖 =
𝑄𝑖,𝑜𝑢𝑡 + 𝑓𝑖 ∙ 𝐸𝑒𝑙,𝑖,𝑜𝑢𝑡

𝑄𝑖,𝑖𝑛 + 𝑓𝑖 ∙ 𝑊𝑖,𝑎𝑢𝑥
 

           (166) 

kur: 𝑓𝑖 – pārrēķinu koeficients, 2.5; 𝐸𝑒𝑙,𝑖,𝑜𝑢𝑡 – izejošā elektroenerģijas jauda; 𝑄𝑖,𝑜𝑢𝑡 - izejošā 

siltuma jauda ; 𝑄𝑖,𝑖𝑛 - ienākošā siltuma jauda (siltumsūkņa gadījumā to neizmanto, galā 

rezultāts ir gada COP vērtība); 𝑊𝑖,𝑎𝑢𝑥 – papildu elektriskā enerģija. 

6.2.  Apkure 

Apkures sistēmas enerģijas patēriņa aprēķinos tiek ņemti vērā atgūstamie siltuma zudumi 

no karstā ūdens sistēmas. (f- atgūšanas koeficients). Pirms aprēķinu veikšanas tiek noteiktas 

apkures sistēmas zonas. Ir noteikta kārtība, kā jārīkojas, ja ēkas termiskās zonas nesakrīt ar 

sistēmas zonām. Ja vienā sistēmas zonā ir uzstādīti dažāda tipa sildelementi, tad šiem 

elementiem jānosaka darbības prioritāte. Aprēķina procedūra arī iekļauj katras cirkulācijas 

cilpas temperatūras un plūsmas aprēķinu, kā arī sadalošo vadu, papildu elektroenerģijas 

patēriņa un atgūstamo siltuma zudumu aprēķinu. Mezglu aprēķins (node) iekļauj jaudas, 

padeves un atpakaļgaitas temperatūras, siltuma zudumu un caurplūdes aprēķinu. 

Energoefektivitātes indikators η apkures un k.ū. sistēmām un apakšsistēmām tiek noteikts pēc 

formulas (f enerģijas pārveides koeficients = 2.5 ). 

Aprēķinos pieņem, ka apkures sistēma visa tipa ēkām strādā visu laiku no 1. oktobra līdz 

30. aprīlim. Gadījumā, ja apkure notiek arī ārpus šī laika, un tiek izmantota periodiskā apkure, 

papildus apkures periodu pieņemt pēc pasūtītāja datiem. Ēkām, kas ir ekspluatācijā vairāk nekā 

trīs gadus un par periodu no 1. oktobra līdz 30. aprīlim ir pieejami ticami un pārbaudāmie dati 

par faktisko apkures periodu, apkures perioda ilgumu drīkst pieņemt pēc faktiskiem datiem. 

Nosakot apkures sildelementu kontroles algoritmu, ņemt vērā nacionālā pielikuma 

LVS EN ISO 15316-1: 2017/NA:2020 NA.7 un NA.9 tabulu datus.  

6.3. Karstais ūdens  

Karstā ūdens sagatavošanas sistēmas enerģijas patēriņa aprēķins. Darbības grafiks tiek 

noteikts atbilstoši LVS EN 15316-1:2017/NA:2020 NA.3 tabulai, darba temperatūras tiek 

noteiktas atbilstoši NA.4.tabulai. 

7. Telpu emisijas sistēmas 

Sistēmu efektivitāte tiek aprēķināta, balstoties uz periodiem, ņemot vērā 

LVS EN 15316-2:2021 datus, kad telpu iekšējā temperatūra pārsniedz noteiktu vērtību. 

Aprēķins balstās uz šādiem siltumapgādes vai dzesēšanās sistēmas raksturlielumiem: 

 nevienmērīgs temperatūru sadalījums telpās; 

 sildelementi (piemēram, radiatori, konvektori, dzesētāji); 

 sildelementi, kas ir iestrādāti ēkas konstrukcijās; 

 iekštelpu temperatūras kontroles precizitāte; 

 kontrolieru/ regulēšanas sistēmas un sildelementu darbība. 
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Datiem, kas tiek izmantoti aprēķinā, jābūt norādītiem ražotāju deklarācijās, ja tie tiek deklarēti 

atbilstoši EN produkcijas standartiem. Ja tādu datu nav, vērtības tiek norādītās atbilstoši 

standarta pielikumām LVS EN 15316-2:2017/NA:2021 . 

Ir iespējams izmantot divus iespējamus variantus aprēķina laika solim: 

 mēneša; 

 stundas. 

Atsevišķiem elementiem starp novērtējumiem ir iespējams izmantot citus periodus (diena, 

nedēļa, gads utt.), bet to neiekļaujot kopējā energoefektivitātes novērtējumā. 

Nosakot iekštelpu ekvivalentu temperatūru, ņemt vērā papildus korekcijas koeficientus, kas ir 

atkarīgi no apkures sistēmu veida, griestu augstuma utt. Kopumā temperatūras korekcijas 

koeficientus nosaka šādi: 

∆𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑖𝑛𝑐 = ∆𝜃𝑠𝑡𝑟 + ∆𝜃𝑐𝑡𝑟 + ∆𝜃𝑒𝑚𝑏 + ∆𝜃𝑟𝑎𝑑 + ∆𝜃𝑖𝑚 + ∆𝜃ℎ𝑦𝑑𝑟 + ∆𝜃𝑟𝑜𝑜𝑚𝑎𝑢𝑡[K]   (167) 

kur: ∆𝜃𝑠𝑡𝑟 – temperatūras starpība temperatūras gradienta dēļ telpā, K; ∆𝜃𝑐𝑡𝑟 - temperatūras 

starpība kontroles sistēmas precizitātes dēļ, K; ∆𝜃𝑒𝑚𝑏 – papildus siltuma plūsma iebūvēto 

sildīšanas vai dzesēšanas elementu dēļ, K;∆𝜃𝑟𝑎𝑑 – siltuma starošanas ietekme, K; ∆𝜃𝑖𝑚 – 

slidināšanas elementa uzbūves specifikas ietekme, K; ∆𝜃ℎ𝑦𝑑𝑟 – apkures sistēmas balansēšanas 

ietekme, K; ∆𝜃𝑟𝑜𝑜𝑚𝑎𝑢𝑡 – sildelementa regulēšanas ietekme, K; 

Nosakot papildu elektrisko enerģijas daudzumu, kas ir saistīts ar enerģijas piegādes kvalitāti 

(apkure, dzesēšana), saistītām iekārtām (elektriski regulējamie vārsti, konvekcijas pastiprinoši 

konvektori) iekārtu darbības laiku pieņem tādu pašu kā apkures avotiem.  

8. Ēku iekšējās sadales sistēmas 

Ēku iekšējās ūdens apkures, dzesēšanas un karstā ūdens apgādes sistēmu siltuma 

izdalījumu noteikšanas metodes ir aprakstītas LVS EN 15316-3:2020. Papildus tam, tas dod 

iespēju novērtēt apkures, dzesēšanas un karstā ūdens apgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu 

enerģijas patēriņu. Tipveida apkures/dzesēšanas un karstā ūdens apgādes sistēmu iedalījums 

aprēķinu posmos tiek parādīts 4.attēlā. 

 
 

a) b) 

4.attēls. Tipveida siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu tīklu sadalījums 

(1 – pievadi; 2 – stāvvadi; 3 – sadales cauruļvadi; A – ēkas garums; B – ēkas platums; C – 

stāvu augstums ) 
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Gadījumā, ja ir iespējama piekļūšana objekta sistēmām vai ir pieejama projekta 

dokumentācija, aprēķins ir jāveic balstoties uz cauruļvadu faktiskiem izmēriem (garumi un 

diametri), ņemot vērā siltumizolācijas un cauruļvadu materiālu īpašības. Aprēķins jāveic 

saskaņā ar standarta 6. sadaļas aprakstītām procedūrām.  

Gaidījumā, ja nav iespējams apsekot ēku klātienē un nav pieejams detalizēts projekts, tad 

datus ņem no standarta LVS EN 15316-3:2017/NA:2020 datiem. 

Ievaddatos izmantotās gaisa un ūdens temperatūras pieņem saskaņā ar Latvijā spēkā 

esošiem likumdošanas norādījumiem vai pieņemot faktisko mērījumu datus par laika periodu 

ne īsāku par trīs gadiem. 

Lai samazinātu ievaddatu apjomu, ir iespējams noteikt vidējo svērto diametru atsevišķiem 

sistēmu posmiem saskaņā ar 9. attēla apzīmējumiem.  

Papildus elektroenerģijas patēriņu sadales sistēmu elementiem (cirkulācijas sūkņu 

darbība) nosaka saskaņā ar LVS EN 15316-3:2020 standarta apakšnodaļām 6.4.4. - 6.4.7. 

Spiediena zudumus sistēmā nosaka balstoties uz hidraulisko aprēķinu vai, ja nav pieejami 

faktiski dati, - saskaņā ar A pielikumu datiem.  

9. Siltuma akumulācijas sistēmas  

Telpu apkures un sadzīves karstā ūdens akumulācijas sistēmu energoefektivitātes aprēķina 

metodes ir aprakstītas standartā LVS EN 15316-5:2021.  

Kopumā ir noteiktas divas metodes, lai novērtētu energoefektivitāti SKŪ akumulācijas 

sistēmām, kas ir savienotas ar katlu vai izmanto neatkarīgo enerģijas avotu: 

 Metode A, ja karstā ūdens slāņu temperatūra akumulācijas tvertnē atšķiras. 

 Metode B, ja uzglabātais ūdens akumulācijas tvertnē tiek uzskatīts termiski viendabīgs.  

Norādītās metodes ir iespējams izmantot sistēmām ar vairākām akumulācijas vienībām, 

kas varētu būt pieslēgtas dažādos veidos (piemēram, virknē vai paralēli). A vai B metodes 

izvēles nosacījumi ir aprakstīti standarta LVS EN 15316-5:2021 C pielikumā. Aprēķiniem 

parasti izmanto stundas laika soli, bet to var pielāgot dažādiem laika soļiem: 

1. Gads (B metode modelim ar viena tilpuma tvertni). 

2. Mēnesis (B metode modelim ar viena tilpuma tvertni). 

3. Laika intervāli (bin) (Metode B modelim ar viena tilpuma tvertni). 

4. Stunda (A vai B metode), pielikums C dod precīzu metodes izvēli stundas laika 

solim. 

Metode A paredz tvertnes termiskas bilances aprēķinu un tam nolūkam tvertni iedomāti 

iedala uz fiksētiem tilpumiem (ideālā gadījumā, kad iedalījumu skaits sakrīt ar laika soļu skaitu, 

kurā tiek paredzēta tvertnes pilnīga kapacitāte, parasti 24 stundas, kas atbilst 24 tilpumiem). 

Iedalījumu skaits var būt vienāds ar 1 (Metode B), kad tvertnes visa tilpuma temperatūra ir 

viendabīga (no noslāņošanās). Katra tilpuma temperatūra ir termiskās bilances rezultāts 

(pievadīta enerģija, masas pārnese, siltuma zudumi caur norobežojošo konstrukciju). 
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   1   - slānis i 

   2   - siltuma vadītspējas enerģijas apmaiņa ar augšējo slāni i+1 

   3   - enerģijas apmaiņa ar apkārtējo vidi 

   4   - siltuma vadītspējas enerģijas apmaiņa ar apakšējo slāni i-1 

   5   - tilpumā i ievadītā enerģija 

   6   - masas apmaiņas enerģijas apmaiņa  

 

5.attēls. Atsevišķa slāņa termiskā bilance 

Aprēķinu procedūras ir aprakstītas standarta 6. sadaļā. Aprēķinam nepieciešamos ievades 

datus iegūst no ražotāja. 

Ja aprēķinam tiek izmantotas dinamiskas simulācijas datorprogrammas, tad izmanto A 

metodi, ja aprēķinu veic manuāli – jāizmanto B metode. 

10. Siltumavoti 

Energoefektivitātes aprēķinu siltumenerģijas ģeneratoriem, kur siltumnesējs ir ūdens, 

ieskaitot vadības sistēmu ietekmi, nosaka saskaņā ar LVS EN 15316-4-1:2020. Aprēķinu 

metodes attiecas uz iekārtām ar degšanas procesu, kā arī atjaunojamiem avotiem, arī 

ģeneratoriem siltumapgādei un kombinētai darbībai - karsta ūdens sagatavošana, ventilācija, 

dzesēšana/sildīšana. Aprēķina metode iekļauj siltuma zudumu un/vai atgūšanu no šādiem 

fizikāliem procesiem: siltuma zudumi no dūmgāzēm uz dūmvadu, no akumulācijas tvertnes 

konstrukcijas un no paša ģeneratora, kā arī papildus enerģijas izmantošana. Šo aprēķinu izejas 

dati kalpo kā ievaddati kopējā enerģijas patēriņa aprēķinam standartos  

LVS EN ISO 52000-1:2020 un LVS EN 15316-1:2021.  
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SUB – ģenerētājsistēmas bilances robeža 

HF – siltumnesēja bilances robeža 

QH;gen;out – ģenerētājapakšsistēmas 

siltumenerģijas ievadāmais pārvades/sadales 

sistēmā 

EH;gen;in – ar kurināmo ievadīta enerģija 

WH;gen – kopējā papildu enerģija 

QH;gen;aux;rvd – ģenerētājapakšsistēmas atgūta 

papildu enerģija 

QH;gen;ls – ģenerētājapakšsistēmas kopējie 

siltuma zudumi 

QH;gen;ls;rbl – ģenerētājapakšsistēmas no apkures 

sistēmas atgūtie siltuma zudumi  

QH;gen;ls;rbl;T – ģenerētājapakšsistēmas no 

apkures sistēmas atgūtie siltuma zudumi 

termiskā daļa 

QH;gen;aux;rbl  – ģenerētājapakšsistēmas 

atgustāmā papildu enerģija 

QH;gen;nrbl;T – ģenerētājapakšsistēmas 

neatgustāmie siltuma zudumi 

QH;gen;aux;nrbl – ģenerētājapakšsistēmas 

neatgūstāma papildu enerģija 

*cipari aptuveni norada enerģijas sadalījumu 

procentuāli 

 

6.attēls. Siltumavota enerģijas bilance 

Aprēķins nav atkarīgs no izvēlētā laika intervāla un aprakstīts 5. un 6. sadaļās, pamatā ir 

šādas aprēķina procedūras: 

 Katli (6.sadaļa); 

 Sadzīves karstā ūdens tiešās apsildes sildītāji (6.11. sadaļa); 

 Sadzīves karstā ūdens ierīces, kas ir testētas ar 24h stundu ūdens ņemšanas cikliem 

(6.12. sadaļa). 

Siltumenerģijas aprēķinos tiek izmantota bruto siltumspēja. Gadījumā, ja ir iespējama 

piekļūšana objekta sistēmām vai ir pieejama projekta vai izbūves dokumentācija, aprēķins ir 
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jāveic, balstoties uz produktu ražotāja datiem vai apsekošanas rezultātā iegūtajiem datiem. Ja 

dati nav pieejami, var izmantot noklusējuma datus no šī standarta A pielikuma. Apraksts par 

datu pielietošanas kārtību ir dots: 

 Noklusējuma vērtības (5.5. sadaļa); 

 Ražotāja dati par produktu (5.6. sadaļa); 

 Izmērītie dati (5.7. sadaļa). 

11. Ēku apkures un karsta ūdens sistēmu energoefektivitātes 

aprēķina piemērs: Projektējamās apkures siltumslodzes 

aprēķins 

Aprēķina piemērs atspoguļo LVS EN 12831 standartu grupas pielietošanu apsildāmo 

telpu (vienvietīgu istabu) projektētās siltuma slodzes aprēķināšanai. Metodi izmanto telpu 

siltuma slodzes noteikšanai pirms pasākumiem vērstiem uz siltuma emisijas sistēmu 

vienvietīgās telpās (piemēram, radiatoru nomaiņa, hidrauliskā balansēšana). Aprēķiniem 

nepieciešamos datus skatīt nacionālā pielikumā LVS EN 12831-1:2017/NA:2020 (turpmāk 

NA).  Iegūtie izejas dati tiek izmantoti citos LVS EN 15316 standartu grupas ēku 

energoefektivitātes standartos. 

ϕHL,i = ϕT,i + ϕV,i + ϕhu,i         (168) 

kur, 

 ϕHL,i – istabas projektējamie siltuma zudumi, W; 

ϕT,i – projektējamās pārvades siltuma zudumi, W; 

 ϕV,i – projektējamās ventilācijas siltuma zudumi, W; 

 ϕhu,i - papildu sildīšanas jauda periodiski apsildāmām telpām (ja nepieciešams), W. 

Kā piemēru apskatīsim tipveida dzīvojamas istabas modeli ar viencaurules radiatoru 

apkures sistēmu. Arējas norobežojošās konstrukcijas laukums ir 15 m
2
, grīdas laukums ir 20 

m
2
, griestu augstums ir 2.5 m. Dotajā piemērā aprēķini tika veikti pie ārgaisa temperatūras -

20°C, iekštelpu temperatūras +20 °C. 

1. Nosaka pārvades siltuma zudumus, W 

ϕT,i = ΣϕT,k = Σ(A𝑘 ∙ (Uk + ΔUTB) ∙ f𝑥,𝑘) ∙ (θ𝑖𝑛𝑡,𝑖 − θ𝑒)     (169) 

kur: 

  ΣϕT,k – ēkas elementa pārvades siltuma zudumi, W; 

 A𝑘 – ēkas elementa laukums, m
2
; 

 Uk – ēkas elementa siltumcaurlaidības koeficients, W/(m2K); 

 ΔUTB – termisko tiltu papildus siltuma zudumi (atbilstoši standarta noteikumiem), W/(m
2
K);  

f𝑥,𝑘 – temperatūras korekcijas koeficients, atbilstoši nacionālā pielikuma NA. 11 tabulai.; 
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  θ𝑖𝑛𝑡,𝑖 – iekštelpu projektējamā temperatūra, °C; 

 θ𝑒 – āra gaisa projektēšanas temperatūra, °C. 

𝐴k = f𝑖𝑛𝑡−𝑒𝑥𝑡 ∙ Ak,inner         (170) 

- f𝑖𝑛𝑡−𝑒𝑥𝑡 – iekšējo un ārējo laukumu attiecība (atbilstoši standarta nacionāla pielikuma N.A. 

10 tabulai); 

- Ak,inner – ārējās sienas laukums, iekšējie izmēri, m
2
. 

ϕT,i = ΣϕT,k = (1.25 ∙ 12 ∙ (0.18 + 0.1) ∙ 1) ∙ (20 − (−20)) = 168 𝑊 

2. Nosaka ventilācijas siltuma zudumus, W 

ϕV,i = V𝑖 ∙ 𝑛𝑖 ∙ 𝜌𝑎 ∙ c𝑝,𝐿 ∙ (θ𝑖𝑛𝑡,𝑖 − θ𝑒)       (171) 

kur: 

 V𝑖 – iekštelpu gaisa tilpums, m
3
; 

 𝑛𝑖 – gaisa apmaiņas koeficients, saskaņā ar nacionālā pielikuma NA 12.tabulu, h
-1

; 

 𝜌𝐿 – gaisa blīvums, kg/m
3
; 

 c𝑝,𝐿 – gaisa īpatnējā siltumietilpība, Wh/(kgK); 

Vienkāršotā istabas aprēķina metodē tiek pieņemts 𝜌𝑎 ∙ c𝑝,𝐿 = 0.34 Wh/(m
3
K); 

ϕV,i =  50 ∙ 0.5 ∙ 0.34 ∙ (20 − (−20)) = 340 W 

3. Nosaka istabas projektējamos siltuma zudumus 𝛟𝐇𝐋,𝐢,  

ϕHL,i = 168 + 340 + 0 = 508 𝑊 

12. Ēku apkures un karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes 

aprēķina piemērs: projektējamās SKŪ siltumslodzes aprēķins 

Aprēķina piemērs atspoguļo LVS EN 12831 standartu grupas pielietošanu projektējamās 

SKŪ siltuma slodzes aprēķināšanai. Aprēķina laika solis SKŪ apgādes sistēmai ir 1 minūte. 

Aprēķina ievaddati var tikt izmantoti arī ar citu laika soli (parasti 1 stunda) un tikt pielāgoti. 

Aprēķiniem nepieciešamos datus skatīt nacionālā pielikumā LVS EN 12831-3:2017/NA:2020 

(turpmāk NA) Iegūtie izejas dati tiek izmantoti citos LVS EN 15316 standartu grupas ēku 

energoefektivitātes standartos. 

Aprēķinā tiks izskatīts sērijveida piecu stāvu daudzīvokļu māja ar 60 dzīvokļiem un 

vidēji 3 cilvēkiem katrā dzīvoklī – kopā 180 iedzīvotāji ar pieslēgumu centralizētas 

siltumapgādes sistēmai. Centralizēta SKŪ tiešas plūsmas sistēma bez akumulācijas tvertnēm 

(standarta 6.4.2.2.5 sadaļa). Aprēķins tiks veikts tikai maksimālai stundai atbilstoši patēriņa 

profilam. Detalizēts aprēķins ir jāveic visam novērtēšanas periodam. 

12.1. Nosaka ēkas karsta ūdens patēriņu un enerģijas pieprasījumu 

𝑉𝑡 pamatā ir slodzes profils, no kā iegūst noteiktā laikā xh paņemtā SKŪ tilpuma procentu. 

Šādu minūtes slodzes profilu piemēri ir sniegti LVS EN 50440:2016 un NA.2 tabulā. Šajā 
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piemērā tiks izmantota NA.2 tabula. Iespējami arī individuāli mērījumi un statistiskie dati. Ja 

šādi detalizēti katrā minūtē paņemtā ūdens daudzuma dati nav pieejami, Vt drīkst aprēķināt no 

datiem, lietojot ūdens patēriņa rādītājus pa stundām atbilstoši formulai. 

𝑉𝑡 =
𝑥ℎ∙𝑉𝑑𝑎𝑦

60
          (172) 

Kur: 

 𝑉𝑡 – laikā t (minūtē) paņemtā SKŪ tilpums, l; 

 𝑥ℎ - katrā stundā paņemtais relatīvais SKŪ daudzums, l.  

Xh ir attiecība starp stundā h paņemtā karstā ūdens tilpumu un kopējo dienas karstā ūdens 

tilpumu % (ΣXh = 1) iet pretrunā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.332 2015.gada 30.jūnijā 

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un 

kanalizācija"Aprēķinam tika pieņemts SKŪ patēriņa profila vērtība 9. stundai. 

𝑉𝑑𝑎𝑦 −  dienā paņemtais kopējais SKŪ tilpums, l. Vday = Vw,f,day x cilvēku skaitu. Atbilstoši 

NA.5 tabulai (luksusa mājoklis) 60 l/d/cilv. iet pretrunā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.332 

2015.gada 30.jūnijā Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais 

ūdensvads un kanalizācija" 

𝑉𝑡 =
0.08∙60∙60∙3

60
= 14,4, l/min 

𝑄𝑊;𝑏;𝑡 = 𝑉𝑡 ∙ 𝜌𝑊 ∙ 𝑐𝑊 ∙ (𝜗𝑊:𝑑𝑟𝑎𝑤 −  𝜗𝑊:𝑐 ) ∙
1

3600
=

𝑄𝑊;𝑏 ∙ 𝑋ℎ

60
 

            (173) 

kur: 𝑄𝑊;𝑏;𝑡 – SKŪ apgādei nepieciešamā enerģija laikā t (minūte), kWh/min; 

 𝑉𝑡 – ūdens tilpums temperatūrā ϑ(W:draw), kas paņemts laika intervālā t (minūte), l;   

ϑ(W:draw ) un ϑ_(W:c )– atbilstoši NA.2.3 tabulai 42°C un 10°C attiecīgi. 

 𝜌𝑊 – ūdens blīvums, kg/l; atbilstoši NA.4.  

Vispārējās vērtības: 𝑐𝑊 – ūdens īpatnējā siltumietilpība, kJ/kgK; atbilstoši NA.4. Vispārējās 

vērtības; 𝜗𝑊:𝑑𝑟𝑎𝑤 – no krāna paņemtā jauktā ūdens minimāla temperatūra (pieprasījuma 

temperatūra), °C; 𝜗𝑊:𝑐 – aukstā ūdens temperatūra, °C; 𝑄𝑊;𝑏 – SKŪ apgādei nepieciešamā 

enerģija aplūkojamā periodā (piemēram, vienā dienā), kWh/d; - iet pretrunā ar LBN 221-15 

"Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"; 𝑋ℎ - katrā stundā paņemtā ūdens daudzums. Xh ir 

attiecība starp stundā h paņemtā karstā ūdens tilpumu un kopējo dienas karstā ūdens tilpumu % 

(ΣXh = 1).  

𝑄𝑊;𝑏;𝑡 = 14.4 ∙ 0.993 ∙ 4.2 ∙ (42 −  10) ∙
1

3600
= 0.534 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑖𝑛 

12.2. Nosaka SKŪ sagatavošanas jaudu un zudumus no sadales 

sistēmas  

Pārbauda SKŪ caurplūdes tipa sagatavošanas iekārtas uzstādīta jauda 36 kW.  

Akumulācijas tvertnes nav paredzētas. 
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Zudumi no sadales sistēmas cauruļvadiem (cirkulācijas līnija) detalizētā metodē tiek aprēķināti 

𝑄𝑊;𝑑𝑖𝑠;𝑡 = 𝛴𝑈𝑑𝑖𝑠,𝑗 ∙ 𝑙𝑑𝑖𝑠,𝑗 ∙ (𝜗𝑚;𝑗 −  𝜗𝑎;𝑗 ) ∙ 𝑡 ∙
1

60 000 [𝑚𝑖𝑛]
     (174) 

kur: 

𝑄𝑊;𝑑𝑖𝑠;𝑡 – sadales enerģijas zudumi intervalā “t” (minūte), kWh/min; 

𝑈𝑑𝑖𝑠,𝑗- attiecīgas cauruļvadu posmi (j) lineārā siltumcaurlaidība, W/mK; 

𝑙𝑑𝑖𝑠,𝑗 – sadales cauruļvadu posma (j) garums, m; 

𝜗𝑚;𝑗  - cauruļvadu posma (j) vidējā iekšējā temperatūra (ūdens temperatūra), parasti var 

pieņemt, ka ϑ_(m;j ) ir konstante (𝜗𝑚;𝑗 , 𝑎𝑝𝑡𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖 𝜗𝑚;) , °C; 

𝜗𝑎;𝑗 – cauruļvadu posma (j) apkārtnes temperatūra, °C; 

𝑡 – intervāls, kuram siltuma zudumi jāaprēķina, min. 

Sadales siltuma zudumus var aprēķināt arī ar vienkāršoto metodi, izmantojot šādu formulu: 

QW;dis;t = qdis ∙ ldis ∙
1

60.000 [min]
        (175) 

kur: 

𝑄𝑊;𝑑𝑖𝑠;𝑡 – sadales enerģijas zudumi intervalā “t” (minūte), kWh/min; 

𝑞𝑑𝑖𝑠- attiecīgas cauruļvadu posmi (j) lineārā siltumcaurlaidība, W/m; atbilstoši NA3.3. tabulai. 

𝑙𝑑𝑖𝑠,𝑗 – sadales cauruļvadu posma (j) garums, m; aprēķina dati, atbilstoši 15316-3 aprēķinam.  

𝑄𝑊;𝑑𝑖𝑠;𝑡 = 7 ∙ 120 ∙
1

60.000 [𝑚𝑖𝑛]
 = 0.014 kWh/min 

Izdarot aprēķinus visam periodam, tiek iegūti šādi rezultāti: 

 
7.attēls. SKŪ patēriņa grafiks dienas griezumā pa stundām 
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13.tabula 

Aprēķinu rezultātu apkopojums 

t, h Xh, % Vh, l 
Vh, 

day, l 

Qw,b,t (hour), 

kWh 

Q, w,b,i 

(hour) 

Φsup, 

kW 

1 1 1,8 108 0,067 0,067 4,844 

2 1 1,8 108 0,067 0,133 4,844 

3 1 1,8 108 0,067 0,200 4,844 

4 0 0 0 0,000 0,200 0,840 

5 0 0 0 0,000 0,200 0,840 

6 1 1,8 108 0,067 0,267 4,844 

7 3 5,4 324 0,200 0,467 12,851 

8 6 10,8 648 0,400 0,867 24,863 

9 8 14,4 864 0,534 1,401 32,870 

10 6 10,8 648 0,400 1,802 24,863 

11 5 9 540 0,334 2,135 20,859 

12 5 9 540 0,334 2,469 20,859 

13 6 10,8 648 0,400 2,869 24,863 

14 6 10,8 648 0,400 3,270 24,863 

15 5 9 540 0,334 3,603 20,859 

16 4 7,2 432 0,267 3,870 16,855 

17 4 7,2 432 0,267 4,137 16,855 

18 5 9 540 0,334 4,471 20,859 

19 6 10,8 648 0,400 4,871 24,863 

20 7 12,6 756 0,467 5,338 28,866 

21 7 12,6 756 0,467 5,805 28,866 

22 6 10,8 648 0,400 6,206 24,863 

23 5 9 540 0,334 6,540 20,859 

24 2 3,6 216 0,133 6,673 8,848 

Σ 100 180 10800 6,673 

  
 

Salīdzinot izvēlēto SKŪ iekārtas sagatavošanas jaudu 36 kW ar maksimāli 

nepieciešamo 32.87 kW, var secināt, ka jauda atbilst nosacījumiem.  

Detalizētu aprēķinu ir nepieciešams veikt, ja sistēmā tiek plānota akumulācijas tvertnes 

uzstādīšana, ir sagaidāmi ievērojami siltuma zudumi no sadales sistēmas (nav cirkulācijas 

līnijas, lieli attālumi līdz izlaides krāniem u.c.) un/vai siltumavota darbības vai vadības princips 

paredz ievērojamu laika aizturi (galvenokārt saistīts ar aizdedzes procesu, jaudas uzņemšanas 

dināmiku, siltumnesēja daudzumu siltuma ģenerātorā u.c.).  

Šī aprēķina ietvaros tika izmantoti standartā piedāvātas SKŪ patēriņa lielumi, kas būtiski 

atšķiras no LBN 221-15 datiem (šajā piemērā 60 l/d/cilv, pēc LBN 221-15 datiem būtu 120 

l/d/cilv). Praksē jāizmanto LBN 221-15 vērtības. Situācijās, kad LBN nav doti lielumi 

konkrētai situācijai, ir pieļaujams izmantot LVS EN 12831-3:2020 standartā piedāvātus 

lielumus.  
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13. Ēku apkures un karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes 

aprēķina piemērs: papildu siltuma zudumi nevienmērīgās 

siltumatdeves rezultātā 

Aprēķina piemērs atspoguļo LVS EN 15316 standartu grupas norādījumus par papildu 

siltuma zudumu novērtējumu, kas veidojas sildķermeņu nevienmērīgās siltumatdeves rezultātā 

un temperatūras gradienta dēļ. 

Sistēmu efektivitāte tiek aprēķināta, balstoties uz periodiem, kad telpu iekšējā 

temperatūra pārsniedz noteiktu vērtību. Metode aprēķina papildu siltuma zudumus Qem;ls, 

papildu elektroenerģijas patēriņu (siltuma sadalei precīzākai kontrolei, neiekļaujot kopīgo 

sistēmas cirkulācijas sūkņus) Wem;ls,aux, izmantojot telpas temperatūras izmaiņas ∆𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑖𝑛𝑐 

dažādu faktoru ietekmē.  

13.1. Nosaka laika soli – saskaņā ar metodikas vadlīnijām (stunda, 

mēnesis, gads). Aprēķina piemēram tika izvelēts stundas intervāls. 

Temperatūras izmaiņas novērtē pēc šādas pamatformulas: 

∆𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑖𝑛𝑐 = ∆𝜃𝑠𝑡𝑟 + ∆𝜃𝑐𝑡𝑟 + ∆𝜃𝑟𝑎𝑑 + ∆𝜃ℎ𝑦𝑑𝑟 + ∆𝜃𝑟𝑜𝑜𝑚𝑎𝑢𝑡    (176) 

kur:  

∆𝜃𝑠𝑡𝑟 – temperatūras starpība temperatūras gradienta dēļ telpā, K; 

∆𝜃𝑐𝑡𝑟 - temperatūras starpība kontroles sistēmas precizitātes dēļ, K; 

∆𝜃𝑟𝑎𝑑 – siltuma starošanas ietekme,  K; 

∆𝜃ℎ𝑦𝑑𝑟 – apkures sistēmas balansēšanas ietekme, K; 

∆𝜃𝑟𝑜𝑜𝑚𝑎𝑢𝑡 – sildelementa regulēšanas ietekme, K; 

Kā piemēru apskatīsim tipveida dzīvojamas istabas modeli ar viencaurules radiatoru apkures 

sistēmu. Ārējas norobežojošās konstrukcijas laukums ir 15 m
2
, grīdas laukums ir 20 m

2
, griestu 

augstums ir 2.5 m. 

 

8.attēs. Aprēķina piemēra modelis 
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1. Nosaka istabas siltumslodzes un enerģijas pieprasījumu saskaņā 12831-1 

“Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 1.daļa: Telpu siltumslodze. M3-3 

modulis” standartu. 

Dotajā piemērā aprēķini tika veikti pie ārgaisa temperatūras -20°C, iekštelpu temperatūras +20 

°C izvēlētajam intervālam – viena stunda. Ht = 4,2W/K, Hv = 8,5 W/K. 𝑄𝑒𝑚,𝑜𝑢𝑡 = 0.508 𝑘𝑊ℎ 

2. Izvēlas korekcijas parametrus, kas ietekmē temperatūras izmaiņas (parametru 

daudzums ir atkarīgs no objekta) un aprēķina ∆𝜽𝒊𝒏𝒕;𝒊𝒏𝒄: 

 ∆𝜃𝑠𝑡𝑟 – nav, saskaņā ar šīs metodes nosacījumiem labojuma koeficients ir aktuāls 

telpām ar griestu augstumu >= 4m. Nosaka no LVS EN 15316-2:2017/NA:2020 

nacionālā pielikuma. 

 ∆𝜃𝑐𝑡𝑟 - atkarībā no kontroles tipa izvēlās vērtību no LVS EN 15316-

2:2017/NA:2020 nacionāla pielikuma, viencauruļu sistēmai  2K; 

 ∆𝜃𝑟𝑎𝑑 – nav, saskaņā ar šīs metodes nosacījumiem labojuma koeficients ir aktuāls 

telpām ar griestu augstumu >= 4m, nosaka saskaņā ar LVS EN 15316-2:2021 6.4 

sadaļu; 

 ∆𝜃ℎ𝑦𝑑𝑟 – atkarībā no balansēšanas veida izvēlās vērtību no 

LVS EN 15316-2:2017/NA:2020 nacionāla pielikuma NA.1. tabulas, statiski 

nobalansētai sistēmai 0.4 K;  

 ∆𝜃𝑟𝑜𝑜𝑚𝑎𝑢𝑡 – atkarībā no ietekmes veida izvēlās vērtību 

no LVS EN 15316-2:2017/NA:2020nacionāla pielikuma, atsevišķi stāvošām - 0.5 

K; 

∆𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑖𝑛𝑐 = 2 + 0.4 − 0.5 = 1.9 𝐾 

3. Nosaka papildu elektroenerģijas patēriņu (siltuma sadalei) Wem;ls,aux  

Tiek rēķināts, ja telpu augstums ir vienāds vai lielāks par 4m. 

4. Nosaka papildu siltuma zudumus Qem;ls pēc formulas: 

𝑄𝑒𝑚,𝐼𝑠 = 𝑄𝑒𝑚,𝑜𝑢𝑡 ·  (
∆𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑖𝑛𝑐

𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑖𝑛𝑐−𝜃𝑒,𝑐𝑜𝑚𝑏
)       (177) 

 

𝜃𝑒,𝑐𝑜𝑚𝑏 =  𝜃𝑒,𝑎𝑣𝑔 – aprēķinu piemērā -20°C. 

𝑄𝑒𝑚,𝐼𝑠 = 0.933 ·  (
1.9

1.9 − (−20)
) = 0.02 𝑘𝑊ℎ 

Iegūtie izejas dati tiek izmantoti citos ēku energoefektivitātes standartos, nosakot ēku kopējo 

energopatēriņa līmeni. 
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14. Ēku apkures un karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes 

aprēķina piemērs: papildus siltuma izdalījumi no ūdens 

inženiersistēmām 

Aprēķina piemērs atspoguļo LVS EN 15316 standartu  grupas norādījumus par papildu 

siltuma izdalījumu novērtējumu, kas veidojas ēku ūdens apkures, dzesēšanas un karstā ūdens 

apgādes sistēmu siltuma zudumu dēļ.  

Metode aprēķina papildu cauruļvadu siltuma zudumus Q_(HCW,dis,lis), cirkulācijas sūkņu 

elektrības patēriņu Wem;ls,aux, izmantojot telpas temperatūru, cauruļvadu garumus, izolācijas 

līmeni utt. Aprēķins balstās uz LVS EN 15316-3:2020 standarta norādījumiem. 

Tālāk tiek parādīts apkures sistēmas siltuma zudumu aprēķina piemērs gadījumam, kad 

nav iespējams ēku apsekot klātienē un nav iespējams saņemt informāciju par cauruļvadu 

faktisko garumu. 

 

 

9.attēls. Aprēķina piemēra modelis 

Ēku garums – 57 m, platums – 13.5 m un stāvu augstums – 2.5 m. Stāvu skaits – 5. Ēkai ir 

uzstādīta viencauruļu apkures sistēma. Ēkas būvniecības gads – 1978. 

1. Nosaka laika soli 

Saskaņā ar metodikas vadlīnijām ir iespējams izmantot stundas, mēneša vai gada intervālus. 

Aprēķina piemēram tika izvēlēts stundas intervāls. Ārējā gaisa temperatūra tiek pieņemta kā (-

20)°C, iekštelpu gaisa temperatūra +20 °C un izvēlētajam intervālam – viena stunda. 

2. Nosaka cauruļvadu garumus dalot to posmos: pievadi (𝒍𝟏); stāvvadi (𝒍𝟐) un sadales 

cauruļvadi (𝒍𝟑) 

Pievadi pie sildelementiem: 

𝑙1 = 0,1 ·  𝐿𝐿 ·  𝐿𝑊 ·  𝑁𝑙𝑒𝑣 = 0,1 ⋅ 57 ⋅ 13.5 ⋅ 5 =  384 𝑚 
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Stāvvadi: 

𝑙2 = 0,025 ·  𝐿𝐿 ·  𝐿𝑊 ·  𝐻𝑙𝑒𝑣  ·  𝑁𝑙𝑒𝑣 +  2 ·  (𝐿𝐿 +  𝐿𝑊) ·  𝑁𝑙𝑒𝑣 = 0.025 ⋅ 57 ⋅ 13.5 ⋅ 5 ⋅ 2.5 + 2 ·

(57 + 13.5) · 5 =  945 𝑚  

Sadales cauruļvadi 

𝑙3 = 2 ·  𝐿𝐿 +  0,0325 ·  𝐿𝐿 ·  𝐿𝑊 +  6 = 2 · 57 + 0,0325 · 13.5 + 6 = 120 𝑚   

3. Nosaka lineāro siltuma zudumu koeficientu 

Ņemot vērā, ka ēku nav iespējams apsekot klātienē, lineāro siltuma zudumu koeficientu nosaka 

saskaņā ar nacionālā pielikuma LVS EN 15316-3:2017/NA:2020 tabulas NA.4. 

14.tabula 

Lineārais siltuma zudumu koeficients 

Būvniecības laiks 

 

Ψ 

[W/mK] 

Sadales  Stāvvadi Pievadi 

Līdz 2000 0,9 0,85 0,5 

4. Nosaka siltuma zudumus apkures sistēmā 

 𝑄𝑋,𝑑𝑖𝑠,𝑙𝑠 =
1

1000
∑ ∑ 𝛹𝑗 ⋅ (𝜃𝑋,𝑒𝑚,𝑚𝑒𝑎𝑛 − 𝜃𝑋,𝑎ℎ,𝑗) ⋅ 𝐿𝑗 ⋅ 𝑡𝑐𝑖𝑗

𝑡𝑋,𝑜𝑝

0 , W   (178) 

kur 𝜃𝑋,𝑒𝑚,𝑚𝑒𝑎𝑛  – vidējā ūdens temperatūra apkures sistēma, °C; 𝜃𝑋,𝑎ℎ,𝑗 − apkārtējās vides 

temperatūra, °C; tci – analizējamais laika posms; 

Apkārtējas vides temperatūra ir pieņemta pēc LVS EN 15316-3:2017/NA:2020 tabulas 

NA.3. datiem. Latvijā spēkā esošā Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.340 par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” noteiktās komforta temperatūras dažos 

gadījumos atšķiras no NA.3. pielikuma datiem. Ir ieteicams grozīt LBN 211-15 datus un 

norādījumus ar mērķi savstarpēji salāgot ar LVS EN 15316 3:2017/NA:2020 nacionālo 

pielikumu un Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.310 par Latvijas būvnormatīvu  

LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" datiem. 

Siltuma zudumi sadales cauruļvados: 

𝑄𝑋,𝑑𝑖𝑠,𝑙𝑠 =
1

1000
0.9 · (

70 + 50

2
− 13) · 120 · 1 = 5.1, 𝑊 

 

Siltuma zudumi stāvvados: 

𝑄𝑋,𝑑𝑖𝑠,𝑙𝑠 =
1

1000
0.85 · (

70+50

2
− 22) · 945 · 1 = 30.5, W 
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Siltuma zudumi pievados: 

𝑄𝑋,𝑑𝑖𝑠,𝑙𝑠 =
1

1000
0.5 · (

70 + 50

2
− 22) · 384 · 1 = 7.3 𝑊 

Kopējie siltuma zudumi cauruļvados sastāda 42.9 W. Atkarībā no ēkas specifikas un 

cauruļvada izvietojuma specifikas, daļa no siltuma zudumiem var tikt ieskaitīta ēku kopējā 

energobilancē kā siltuma pieplūde.  

Nākošais solis ir noskaidrot papildu nepieciešamo elektroenerģijas patēriņu cirkulācijas sūkņa 

darbībai. Ņemot vērā, ka dotajā piemērā ir paņemts, ka ēkas apsekošana klātienē nav 

iespējama, aprēķins tiek veikts, balstoties uz vienkāršoto metodi.  

Lai noteiktu cirkulācijas sūkņa nepieciešamo jaudu, nosakām spiediena kritumu sistēmā: 

𝛥𝑝𝑋,𝑑𝑒𝑠 = (1 + 𝑓𝑐𝑜𝑚𝑝) ⋅ 𝑅𝑥. 𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝐿max + 𝛥pX,add =   (1 + 0.3) ⋅ 0.1 ⋅ 289.9 + 2 = 39.7 𝑘𝑃𝑎  

Garākās cilpas garums: 

𝐿max = 2 ⋅ (𝐿𝐿 +
𝐿𝑊

2
+ 𝑁𝑙𝑒𝑣 ⋅ 𝐻𝑙𝑒𝑣 + 𝑙𝑐) = 2 ⋅ (57 +

13.5

2
+ 5 ⋅ 2.5 + (55 + 13.5))

= 289.9, 𝑚  

kur: lc – papildus koeficients saskaņā ar LVS EN 15316-3:2017/NA:2020 datiem. 

Tad nosakām cirkulācijas sūkņa iespējamo jaudu: 

 𝑃𝑋,ℎ𝑦𝑑𝑟,𝑑𝑒𝑠 =
𝛥𝑝𝑋,𝑑𝑒𝑠⋅�̇�𝑋,𝑑𝑒𝑠

3600
=  

39.7∙10.9

3600
= 0.12 𝑘𝑊 

kur: �̇�𝑋,𝑑𝑒𝑠 – cirkulācijas ūdens daudzums, m
3
/h; 

 

�̇�𝑋,𝑑𝑒𝑠 =
𝛷𝑋,𝑒𝑚.𝑜𝑢𝑡

𝑐𝑊 ⋅ 𝜌𝑊 ⋅ 𝛥𝜃𝑋,𝑑𝑖𝑠,𝑑𝑒𝑠
=

250

1.163 ⋅ 0.99 ⋅ (70 − 50)
= 10.9 𝑚3/ℎ  

𝛷𝑋,𝑒𝑚.𝑜𝑢𝑡 − 𝑎𝑝𝑘𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑗𝑎𝑢𝑑𝑎, 𝑘𝑊; 𝛥𝜃𝑋,𝑑𝑖𝑠,𝑑𝑒𝑠 – turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūras 

starpība, °C  

 

Tālāk nosākam sistēmas daļējo slodzi: 

𝛽𝑋,𝑑𝑖𝑠 =
�̇�𝑋,𝑑𝑖𝑠

�̇�𝑋,𝑑𝑒𝑠

=
1.5

10.9
= 0.14 

Elektroenerģijas daudzums, kas ir nepieciešams hidraulisko zudumu pārvarēšanai noteiktajā 

laikā posmā: 

𝑊𝑋,𝑑𝑖𝑠,ℎ𝑦𝑑𝑟,𝑎𝑛 = 𝑃𝑋,ℎ𝑦𝑑𝑟,𝑑𝑒𝑠 ⋅ 𝛽𝑋,𝑑𝑖𝑠 ⋅ 𝑡𝑋,𝑜𝑝,𝑎𝑛 ⋅ 𝑓𝑋,𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.12 ⋅ 0.14 ⋅ 1 ⋅ 1 = 0.0168 𝑘𝑊ℎ 
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Papildus enerģijas patēriņš cirkulācijas sūkņu darbībai: 

𝑊𝑋,𝑑𝑖𝑠,𝑎𝑢𝑥,𝑎𝑛 = 𝑊𝑋,𝑑𝑖𝑠,ℎ𝑦𝑑𝑟,𝑎𝑛 ⋅ 𝜀𝑋,𝑑𝑖𝑠 = 0.0168 ⋅ 4.1 = 0,069 𝑘𝑊ℎ  

kur: 𝜀𝑋,𝑑𝑖𝑠 – cirkulācijas sūkņa izdevumu enerģijas faktors 

 

𝜀𝑋,𝑑𝑖𝑠 = 𝑓𝑋,𝑒 ⋅ (𝐶𝑃1 + 𝐶𝑃2 ⋅ 𝛽𝑋,𝑑𝑖𝑠
−1) = 2.54 ⋅ (0.9 + 0.1 ⋅ 0.14−1) = 4.1 

kur: 𝑓𝑋,𝑒  - Efektivitātes faktors 

𝑓𝑋,𝑒 = (1,25 + (
0.2

𝑃𝑋,ℎ𝑦𝑑𝑟,𝑑𝑒𝑠
)

0,5

) ⋅ 𝑏 = (1,25 + (
0.2

0.12
)

0,5

) ⋅ 1 = 2.54 

 

No cirkulācijas sūkņa atgūstamas enerģijas daudzums: 

𝑄𝑋,𝑑𝑖𝑠,𝑎𝑢𝑥,𝑟𝑏𝑙 = 0,25 ⋅ 𝑊𝑋,𝑑𝑖𝑠,𝑎𝑢𝑥 = 0.25 ⋅ 0,069 = 0,017 𝑘𝑊ℎ 

Atgūstamas enerģijas daudzumu var ieskatīt ēku kopējā energobilancē, gadījumā, ja tas 

atrodas kondicionētā telpā (piemēram, virtuvē,  apkurināmā garāžā utt.).  

Papildus enerģijas patēriņu cirkulācijas sūkņu darbībai ir iespējams iekļaut ēku kopējā 

energoefektivitātes aprēķinā, nosakot ēku inženiersistēmu elektroenerģijas patēriņu. 

15. Energoefektivitātes novērtējuma aprēķina moduļi M4, M5, M6 

un M7 (Dzesēšana, ventilācija, mitrināšana un sausināšana) 

15.1. Vispārīgi norādījumi 

Visi ventilācijas, dzesēšanas, mitrināšanas un sausināšanas sistēmu aprēķini balstās uz 

četrpadsmit standartu, no kuriem seši standarti ir tehniskie ziņojumi, norādījumiem. Papildus ir 

četri standarti, kuri apraksta automātikas ietekmi un sistēmu inspicēšanas standartus. Visi šie 

standarti un aprēķini pamatā var tikt iedalīti šādās sadaļās: 

 Iekštelpu klimata parametru noteikšana - LVS EN 16798-3:2020; 

 Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana - LVS EN 16798-1:2019; 

 Infiltrācijas jeb dabiskās ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana -  

LVS EN 16798-7:2020; 

 Mehāniskās ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes 

aprēķins, ieskaitot mitrināšanu un sausināšanu - LVS EN 16798-5-1:2020 un  

LVS EN 16798-5-2:2020; 

 Visas dzesēšanas sistēmas kopējās energoefektivitātes aprēķināšanas metode -  

LVS EN 16798-9:2020; 
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 Dzesēšanas ražošanas sistēmu darbības parametru un enerģijas patēriņa 

aprēķināšana - LVS EN 16798-13:2020; 

 Dzesēšanas sistēmās izmantoto akumulāciju sistēmu energoefektivitāte -  

LVS EN 16798-15:2020; 

 Vadības ietekmes novērtējums, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu 

- LVS EN 16946-1:2021, LVS EN 16947-1:2020, LVS EN 15500-1:2020,  

LVS EN 16798-17:2020. 

Enerģijas aprēķins šiem aprēķina moduļiem ietver patērēto siltumenerģiju ventilācijas 

gaisa uzsildei, dzesēšanas enerģiju aukstuma sagatavošanai un sausināšanai, elektroenerģijas 

patēriņu ventilatoru, mitrinātāju un dzesēšanas iekārtu darbībai. Visu ietverto sadaļu un 

piemērojamo standartu saraksts ir parādīts 10.tabulā. Savukārt 15.attēls parāda standartu 

savstarpējo mijiedarbību. 
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15.tabula 

Apskatāmo standartu pozīcijas ēku energoefektivitātes standartu izlases modulārajā struktūrā 

 Vispārēji Ēka  Ēku tehniskās sistēmas 
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P
V

, 
v
ēj

a,
 .
. 

apakš.1  M1  M2  M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

1 Vispārīgi  Vispārīgi  Vispārīgi  
EN  

16798-

9 

EN  

16798-

3 
      

2 

Kopīgie termini un 

definīcijas; 

simboli, 

mērvienības un 

indeksi; 

 

Ēkai 

nepieciešamā 

enerģija 

 Energoprasības          

3 Piemērošanas veidi  

(Brīvi) Iekštelpu 

apstākļi bez 

sistēmām 

 
Maksimālā 

slodze un jauda 
         

4 
Veidi, kā izteikt 

energoefektivitāti 
 

Veidi, kā izteikt 

energoefektivitāti 
 

Veidi, kā izteikt 

energoefektivitāti 
 

EN 

16798-

9 

EN 

16798-

3 
      

5 
Ēku kategorijas un 

ēku robežas 
 

Siltumapmaiņa ar 

siltumpārvadi 
 

Emisija un 

kontrole 
  

EN 

16798-

7 

EN 

16798-

5-1 

EN 

16798-

5-1 
    

6 
Ēkas izmantojums 

un izmantošanas 

apstākļi 
 

Siltumapmaiņa ar 

infiltrāciju un 

ventilāciju 
 Sadale un vadība   

EN 

16798-

5-1 

EN 

16798-
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5-2 

7 
Energopakalpojumu 

un enerģijas nesēju 

apkopošana 
 

Iekšējā siltuma 

ieguvums 
 

Uzglabāšana un 

kontrole 
         

8 Ēkas zonējums  
Saules siltuma 

ieguvums 
 

Ražošana un 

vadība 
 

EN 

16798-

13 

EN 

16798-

5-1 

EN 

16798-

5-2 

EN 

16798-

5-1 

EN 

16798-

5-1 
    

9 
Aprēķinātā 

energoefektivitāte 
 

Ēkas dinamika 

(siltuma masa) 
 

Slodzes 

sadalījums un 

darba režīms 
 

EN 

16798-

9 
       

10 
Izmērītā 

energoefektivitāte 
 

Izmērītā 

energoefektivitāte 
 

Izmērītā 

energoefektivitāte 
         

11 Pārbaude  Pārbaude  Pārbaude        
EN 

16946-

1 
 

12 
Veidi, kā izteikt 

komfortu telpās 
   BMS        

EN 

16947-

1 
 

13 
Ārējās vides 

apstākļi 
             

14 
Ekonomisks 

aprēķins 
             

 

PIEZĪME.   Iekrāsotie moduļi nav piemērojami. 
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10.attēls. Moduļu M4, M5, M6 un M7 aprakstošo standartu savstarpējā shēma (Zaļā krāsā 

ventilācija, zilā dzesēšanas) (Gerhard Zweifel, Calculation of the energy performance of 

ventilation and cooling systems) 

15.2. Iekštelpu klimata parametru definēšana 

Standarts LVS EN 16798-3:2020 apraksta vispārējos mehāniskās ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu projektēšanas izejas parametrus un definīcijas nedzīvojamām ēkām. 

Informāciju, kas attiecas uz dzīvojamām ēkām ir jāmeklē standartos LVS EN 15665:2009 un 

LVS CEN/TR 14788:2006. 

Šos standartus var pielietot, lai definētu prasības ēku projektēšanai, energoefektivitātei un 

ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un telpu kondicionēšanas sistēmām nedzīvojamām ēkām. 

Standartā ir dotas tipiskās vērtības vai to diapazoni dažādiem parametriem, tomēr šos lielumus 

nedrīkst uzskatīt par normatīviem un tie jāizmanto, ja nav norādītas citas vērtības. Klasifikācijai 

vienmēr jābūt piemērotai būves tipam un tās paredzētajam pielietojumam, un, ja netiek lietoti 

Eiropas standartā sniegtie piemēri, vajadzētu paskaidrot klasifikācijas principus. 

Standarts LVS EN 16798-1:2019 definē prasības iekštelpu vides parametriem termiskās 

vides, iekštelpu gaisa kvalitātes, apgaismojuma un akustikas jomā un norāda, kā šos parametrus 

noteikt ēku sistēmu projektēšanai un energoefektivitātes aprēķiniem. Atbilstoši šī standarta B 

pielikuma B.2 tabulai pieņemt dzīvojamo ēku iekštelpu temperatūru ziemas un vasaras sezonā. 

Šī standarta C nodaļā ir definēti iekštelpu parametri, ventilācijas apjomi, noslogojuma grafiks 

u.c. parametri atkarībā no telpas izmantošanas veida. 

15.3. Gaisa daudzuma noteikšana ventilācijas sistēmām 

Ventilācijas gaisa apjoma noteikšana ĒEN vajadzībām jāveic atbilstoši standartā  

LVS EN 16798-1:2019 noteiktajām metodēm atbilstoši izvēlētajai vides kvalitātes kategorijai. 

Kopumā izdala četras iekštelpu vides kvalitātes kategorijas. Par standarta līmeni pieņem 

"vidējo", jeb IEQII. Augstāku līmeni var izvēlēties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (bērni, 

vecāka gadagājuma cilvēki, personas ar invaliditāti utt.). Zemāks līmenis neradīs risku veselībai, 
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bet var mazināt komfortu. Izejas dati ir jāsaskaņo ar pasūtītāju un citām izstrādātajām 

Būvprojekta sadaļām. 

Nepieciešamo ventilācijas gaisa daudzumu iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanai iegūst, 

izmantojot vienu vai vairākas no šīm metodēm: 

1. metode: metode, kas balstīta uz uztverto gaisa kvalitāti;  

𝑞𝑡𝑜𝑡 = 𝑛 ∙ 𝑞𝑝 + 𝐴𝑅 ∙ 𝑞𝐵         (179) 

kur: 

𝑞𝑡𝑜𝑡  - kopējais nepieciešamais gaisa daudzums, l/s; 

𝑛 – cilvēku skaits telpā; 

𝑞𝑝 – ventilācijas gaisa apjoms vienam cilvēkam, l/s/pers.; 

𝐴𝑅 – grīdas platība, m
2
; 

𝑞𝐵 – ventilācijas gaisa apjoms telpas emisiju novadīšanai, l/s/m
2
; 

2. metode: metode, kurā izmanto vielas koncentrācijas robežvērtības; 

𝑄ℎ =
𝐺ℎ

𝑐ℎ,𝑖−𝑐ℎ,𝑜
∙

1

𝜀𝑣
          (180) 

kur: 

𝑄ℎ  - ventilācijas gaisa apjoms, kas nepieciešams vielas atšķaidīšanai, m
3
 sekunē; 

𝑄ℎ – vielas pieauguma ātrums, mikrogrami sekundē; 

𝐶ℎ,𝑖 – pieļaujamā vielas koncentrācija atbilstoši norādījumiem, mikrogrami uz m
3
; 

𝐶ℎ,𝑜 – vielas koncetrācija pieplūdes gaisā, mikrogrami uz m
3
; 

𝜀𝑣 – ventilācijas efektivitāte; 

3. metode: metode, kas balstīta uz iepriekš noteiktiem ventilācijas gaisa daudzumiem. 

 Dzīvojamās ēkas ventilācijas gaisa daudzumi jānorāda kā gaisa apmaiņu stundā katrā 

telpā un / vai āra gaisa padeve vienai personai un / vai nepieciešamais nosūces daudzumu 

(vannas istaba, tualetes un virtuves), norādot kā kopējo nepieciešamo gaisa apmaiņas 

daudzumu vai projektēto gaisa daudzumu katrai istabai atkarībā no ēkas tipa un atvērumu 

laukumiem. 

 Nedzīvojamas ēkas ventilācijas sistēmu projektēšanai un projektētās apkures un 

dzesēšanas slodzes aprēķināšanai, projektēto ventilācijas gaisa daudzumu nosaka, 

pamatojoties uz valsts prasībām vai, ja nav pieejami nacionālie noteikumi, izmantojot 

vienu no iepriekš aprakstītajām trim metodēm. 

Atsevišķos gadījumos ventilācijas gaisa apjomu nosaka sildīšanas/dzesēšanas 

nepieciešamība vai arī mitrināšanas/sausināšanas prasības. Nosūces gaisa apjomu parasti 

sabalansē ar pieplūdes izņemot zonas, kurās speciāli paredz spiediena starpību, kā 

virtuves un telpas ar paaugstinātām prasībām pret higiēnu. 
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Pieplūdes gaisa daudzuma aprēķins, ja limitējošais faktors ir sildīšanas/dzesēšanas slodze: 

𝑞𝑉,𝑆𝑈𝑃 =
Φ

𝜌∙𝑐𝑝|θ𝑎,𝐼𝐷𝐴−θ𝑎,𝑆𝑈𝑃|
         (181) 

kur: 

𝑞𝑉,𝑆𝑈𝑃  - ventilācijas pieplūdes gaisa daudzums, m
3
 sekundē; 

𝛷 – siltummslodze, W; 

𝜌 – gaisa blīvums, kg/m
3
; 

𝑐𝑝 – gaisa siltumietilpība, J/(kg∙K); 

𝛩𝑎,𝐼𝐷𝐴 – telpas gaisa temperatūra, °C; 

𝛩𝑆𝑈𝑃 – pieplūdes gaisa temperatūra, °C; 

 

Pieplūdes gaisa daudzuma aprēķins, ja limitējošais faktors ir mitrināšanas/sausināšanas slodze: 

𝑞𝑉,𝑆𝑈𝑃 =
𝑚ℎ∙𝑣𝑆𝑈𝑃

𝑥𝐼𝐷𝐴−𝑥𝑆𝑈𝑃
          (182) 

kur: 

𝑞𝑉,𝑆𝑈𝑃  - ventilācijas pieplūdes gaisa daudzums, m
3
 sekundē; 

𝑚ℎ – mitruma izdalījumi, kg/s; 

𝑉𝑆𝑈𝑃 – pieplūdes gaisa īpatnējais daudzums, m
3
/kg sausa gaisa; 

𝑥𝐼𝐷𝐴 – telpas gaisa īpatnējais mitruma saturs, kg/kg sausa gaisa; 

𝑥𝑆𝑈𝑃 – pieplūdes gaisa īpatnējais mitruma saturs, kg/kg sausa gaisa; 

Esošajām ēkām un izstrādājot ēku energoauditu ventilācijas gaisa apjoms ir jāņem 

atbilstoši esošajai situācijai, ievērtējot sistēmu darbu režīmus, bet ne zemākus par LBN 

noteiktajām minimālajām prasībām. Jaunbūvēm ir jānosaka aprēķina ventilācijas gaisa daudzums 

katrai telpai atbilstoši spēkā esošajiem standartiem un Latvijas būvnormatīvu prasībām. 

Aprēķina piemēru ar dzīvojamā ēkā nepieciešamo ventilācijas gaisa noteikšanu skatīt 

zemāk. 

Sekojoši ir jānosaka kopējais padotā un saņemtā gaisa daudzums ieskaitot infiltrācijas jeb 

dabiskās ventilācijas gaisa daudzumus, atbilstoši standartam LVS EN 16798-7:2020. Šis Eiropas 

standarts ir piemērojams hibrīda ventilācijas sistēmām dzīvojamās un mazstāvu nedzīvojamās 

ēkās un attiecas uz ēkām, kurām ir kāds no šādiem ventilācijas veidiem: 

 mehāniskās ventilācijas sistēmas; 

 pasīvā kanālu ventilācijas sistēma dzīvojamām un mazstāvu nedzīvojamām ēkām; 
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 sadegšanas ierīces; 

 logu atvēršana; 

 virtuves, kurās ēdiena gatavošana paredzēta tūlītējai lietošanai (ieskaitot restorānus). 

Standarts definē divas aprēķinu metodes, ar kurām var veikt infiltrētā gaisa daudzuma aprēķinu: 

 ar 1. metodi tiek aprēķināti gaisa daudzumi, pamatojoties uz sīki izstrādātām ēkas 

īpašībām. Visas 1. metodes formulas ir dotas vienai ventilācijas zonai bez to tālākas 

sadalīšanas; 

 ar 2. metodi aprēķinus, lai noteiktu gaisa daudzumus, ieskaitot infiltrāciju, veic 

piemērojot statistisko pieeju, kas jādefinē valsts līmenī. Tās pamatā var būt aprēķini, 

kas veikt pēc 1. metodes vai mērījumi. 

Ja projektā tiek paredzēta ventilācijas sistēma, kur pilnībā vai daļēji balstās uz dabiskās 

ventilācijas principiem, tad aprēķins ir jāveic atbilstoši 1. metodei. Ēkām, kurām primāri tiek 

paredzēta mehāniskās ventilācijas sistēma, var pieņemt standartizētu infiltrācijas gaisa 

daudzumu, atkarībā no ēkas veida, formas, novietojuma un klimatiskajiem parametriem. 

Atbilstoši šim standartam ir arī jānosaka nepieciešamā pieplūdes gaisa temperatūra, ja tā 

tiek regulēta pēc pieprasījuma un telpas noslodzes.  

15.4. Mehāniskās ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

energoefektivitātes aprēķins, ieskaitot mitrināšanu un sausināšanu 

Nepieciešamās enerģijas aprēķinu noteiktā gaisa daudzumam ar nepieciešamo temperatūru 

nosaka atbilstoši standartu LVS EN 16798-5-1:2020 un LVS EN 16798-5-2:2020 prasībām. 

15.4.1. Nedzīvojamām ēkām 

Nedzīvojamām ēkām enerģijas aprēķins ventilācijas sistēmām ir jāveic atbilstoši standarta  

LVS EN 16798-5-1:2020 prasībām. Šis Eiropas standarts aptver mehāniskās ventilācijas un 

gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes aprēķinus, ieskaitot mitrināšanu un 

sausināšanu. Tas ņem vērā gaisa apstrādes iekārtas (GAI) un gaisa sadales sastāvdaļas. Tas ietver 

arī vienkāršotu adiabātisko dzesēšanas sistēmu aprēķinu. 

Aprēķins tiek veikts pēc stundas metodes un sniedz iespēju noteikt: 

 gaisa daudzumu, kurš jāpiegādā ventilācijas zonām, zinot nepieciešamos parametrus; 

 pieplūdes gaisa temperatūru un mitruma saturu; 

 ventilatoriem nepieciešamo elektrisko enerģiju; 

 mitrināšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo jaudu; 

 nepieciešamo sildīšanas un dzesēšanas jaudu GAI pieslēgumam; 

 atgūstamos siltuma vai aukstuma zudumus no ventilācijas/gaisa kondicionēšanas 

sistēmām; 
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 papildus enerģiju ventilācijas sistēmas darbībai (elektriskā enerģija, piemēram, 

sūknim, rotoram, vadības ierīcēm, izpildmehānismu piedziņai); 

 elektriskā enerģija, kas nepieciešama mitrināšanai; 

 mitrināšanas palīgenerģiju. 

Standarts LVS EN 16798-5-1:2020 sniedz daudz detalizētu iespēju izvēlēties korektos 

sistēmu darbības parametrus un elementus. Šīs izvēles ir saistīta ar ēkas automatizāciju, kas tiek 

aprakstītas standartā LVS EN 15232-1:2020. Dažas no aplūkotajām iespējām: 

 Ventilācijas gaisa plūsmas vadības veidi 

 Pieplūdes gaisa temperatūras un mitruma regulēšanas veidi 

 Siltuma atgūšanas veidi: 

 plākšņu; 

 rotējošais; 

 starpsiltumnesēja. 

 Siltuma atgūšanas sekcijas detalizēts aprēķins iekļaujot: 

 kontroli; 

 aizsardzību pret salu; 

 papildus enerģijas patēriņu. 

 Recirkulācijas kontrole 

 Ventilatora vadība 

 Vairākas iespējas, kas balstītas uz CEN TC 247, atšķirīgas vienas zonas un 

daudzzonu sistēmām. 

 Saikne ar datiem par produkta standartiem. 

 Zemes priekšsildīšana / dzesēšana 

 Adiabātiska dzesēšana, mitrinot nosūces gaisu un atgūstot siltumu. 

15.4.2. Dzīvojamām ēkām 

Dzīvojamām ēkām nepieciešamās enerģijas aprēķinu ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmām veikt pēc standarta LVS EN 16798-5-2:2020. Šis Eiropas standarts aptver mehāniskās 

ventilācijas sistēmas ar integrētu apkures/dzesēšanas sekciju, ieskaitot karstā ūdens 

sagatavošanu, energoefektivitātes aprēķināšanu. Tas ņem vērā gaisa apstrādes iekārtas (GAI) un 

gaisa sadales daļas. Tas neietver informāciju par vajadzīgās gaisa plūsmas un/vai pieplūdes gaisa 

parametru aprēķināšanu, uz kuru attiecas M5-5 standarts. Tas neietver mitrināšanas un 

sausināšanas aprēķinus. 
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Šī metode ir paredzēta mazām, kompaktām ventilācijas sistēmām, kuras parasti izmanto 

dzīvojamās ēkās. Tai pat laikā šīs metodes pielietojums nav ierobežots ar konkrēta ēkas vai 

telpas izmantošanas veidu. 

Aprēķins tiek veikts pēc mēneša vai gada metodes un sniedz iespēju noteikt: 

 gaisa daudzumu, kurš jāpiegādā vienai ventilācijas zonai (vairāku zonu modelēšana 

netiek veikta), kuru apkalpo sistēma, zinot nepieciešamos parametrus; 

 pieplūdes gaisa temperatūru, pamatojoties uz nepieciešamajām vērtībām; 

 ventilatoriem nepieciešamo elektrisko enerģiju; 

 nepieciešamo sildīšanas un dzesēšanas jaudu GAI pieslēgumam; 

 atgūstamos siltuma vai aukstuma zudumus no ventilācijas/gaisa kondicionēšanas 

sistēmām; 

 papildus enerģiju ventilācijas sistēmas darbībai (elektriskā enerģija, piemēram, 

sūknim, rotoram, vadības ierīcēm, izpildmehānismu piedziņai); 

Šī standarta ietvarā ir limitēta kontroles izvēļu iespēja. Piemēra, gaisa plūsmas apjoms var 

būt atkarīgs no laika, nepārtrauktas darbības vai ar daudzpakāpju mainīgu plūsmu. Tādi lielumi 

kā pieplūdes gaisa temperatūra un ventilatora darbība ir bez kontroles. 

15.5. Dzesēšanas sistēmas kopējās energoefektivitātes aprēķināšanas 

metode 

Visas dzesēšanas sistēmas kopējās energoefektivitātes aprēķinu ir jāveic atbilstoši 

standartam LVS EN 16798-9:2020. Šis standarts apraksta kā ņemt vērā dzesēšanas enerģijas 

prasības no atsevišķām termiskajām zonām un no gaisa apstrādes iekārtām, kas savienotas ar 

vienotu sadales sistēmu. Tāpat tiek ņemtas vērā sadales sistēmas kā arī zudumi sadales 

cauruļvados un nepieciešamā papildus elektroenerģiju, lai noteiktu kopējās sistēmas enerģijas 

prasības. Aprēķina ietvaros tiek noteikta vajadzīgā dzesēšanas enerģija, kas jāsaražo  dzesēšanas 

ģenerēšanas sistēmā, ņemot vērā dzesēšanas enerģijas uzkrāšanu. Metode sniedz informāciju, kā 

sadalīt saražoto dzesēšanas enerģiju, dažādām sadales sistēmām, ņemot vērā iespējamās 

prioritātes. 16. attēls parāda dzesēšanas sistēmu aprēķinu standartu savstarpējo sasaisti. 
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11.attēls. Aprēķinu metodē pielietoto dzesēšanas sistēmu sadales shēma 

Aprēķinu metode definē divas aprēķina metodes – vienkāršoto (metode Nr.1) un detalizēto 

(metode Nr.2). Vienkāršoto metodi var pielietot, ja nav zināma detalizēta informācija par 

dzesēšanas sistēmām un var tikt pielietota esošām ēkām vai agrā projektēšanas stadijā. 

Kopējās dzesēšanas sistēmas gada efektivitāti var noteikt atbilstoši šādai formulai:  

 

            (183) 

bet kopējo gada dzesēšanas ģenerēšanas sistēmas efektivitāti: 

  (184) 

kur: 

𝑡𝑐𝑖  - aprēķina intervāls, m
3
 sekundē; 

𝐸𝐶;𝑔𝑒𝑛;𝑒𝑙;𝑖𝑛 – elektroenerģijas ievade aukstuma ražošanai, kWh; 

𝑄𝐻;𝐶;𝑔𝑒𝑛;𝑎𝑏𝑠;𝑖𝑛– absorbcijas aukstuma ražošanas siltumjaudas ievade, kWh; 

𝑊𝐶;𝑎𝑢𝑥;𝑔𝑒𝑛 – papildenerģijas ievade aukstuma ražošanai, kWh; 

𝑊𝐶;𝑎𝑢𝑥;𝑠𝑡𝑜 – papildenerģijas ievade aukstuma uzkrāšanai, kWh; 

𝑓𝑊;𝑡ℎ – siltumenerģijas svēruma koeficients; 

𝜂𝐶;𝑡𝑜𝑡;𝑎𝑛

=
∑ ∑ (∑ 𝑄𝐶;𝑧𝑡,𝑗;𝑖𝑗 + ∑ 𝑄𝐶;𝑎ℎ𝑢,𝑜𝑢𝑡;𝑘;𝑖𝑘 )𝑖𝑡𝑐𝑖

∑ (𝑓𝑤;𝑒𝑙 ⋅ 𝐸𝐶;𝑔𝑒𝑛;𝑒𝑙;𝑖𝑛 + 𝑓𝑤;𝑡ℎ ⋅ 𝑄𝐻;𝐶;𝑔𝑒𝑛;𝑎𝑏𝑠;𝑖𝑛 + 𝑓𝑤;𝑒𝑙 ⋅ 𝑊𝐶;𝑎𝑢𝑥;𝑔𝑒𝑛 + 𝑓𝑤;𝑒𝑙 ⋅ 𝑊𝐶;𝑎𝑢𝑥;𝑠𝑡𝑜 + 𝑓𝑤;𝑒𝑙 ⋅ 𝑊𝐶;𝑎𝑢𝑥;𝑑𝑖𝑠 + 𝑓𝑤;𝑒𝑙 ⋅ 𝑊𝐶;𝑎𝑢𝑥;𝑒𝑚)𝑡𝑐𝑖

 

𝜂𝐶;𝑔𝑒𝑛;𝑎𝑛

=
∑ 𝑄𝐶;𝑔𝑒𝑛;𝑖𝑛𝑡𝑐𝑖

∑ (𝑓𝑤;𝑒𝑙 ⋅ 𝐸𝐶;𝑔𝑒𝑛;𝑒𝑙;𝑖𝑛 + 𝑓𝑤;𝑡ℎ ⋅ 𝑄𝐻;𝐶;𝑔𝑒𝑛;𝑎𝑏𝑠;𝑖𝑛 + 𝑓𝑤;𝑒𝑙 ⋅ 𝑊𝐶;𝑎𝑢𝑥;𝑔𝑒𝑛)𝑡𝑐𝑖
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𝑓𝑊;𝑒 – elektroenerģijas svēruma koeficients; 

15.6. Dzesēšanas ražošanas sistēmu darbības parametru un enerģijas 

patēriņa aprēķināšana 

Dzesēšanas ražošanas sistēmu darbības parametru un enerģijas patēriņa aprēķināšana ir 

javeic atbilstoši sandartam LVS EN 16798-13:2020.  

Standarta ietvaros dzesēšanas sistēmas tiek iedalītas šādi: 

 dzesēšanas ģeneratori, piemēram, kompresijas un absorbcijas dzesētāji; 

 citi ģeneratoru veidi, piemēram, grunts vai virszemes ūdeņi vai zemes siltuma tieša 

izmantošana no urbumiem; 

 dažādi siltuma novadīšanas veidi (sauss, mitrs, jaukts ar āra gaisu, u.c.). 

Standartā aprakstītās metodes aptver siltuma atgūšanas iespēju no liekā siltuma, lai to 

izmantotu apkures un/vai karstā ūdens ražošanai mājās, izmantojot M3-1 standartu kā arī vairāku 

dzesēšanas ģeneratoru aprēķinu. 

Standartā ir aprakstītas divas alternatīvās metodes: 

 1. metode, kuru pielieto stundas aprēķina intervālam un kompresijas dzesētājiem (gaiss-

gaiss, ūdens, sālsšķīdums-gaiss, gaiss-ūdens un ūdens/sālsšķīdums-gaisa agregātiem), 

absorbcijas dzesētājiem un citiem ģeneratoru tipiem. Pirmā metode, ir pielietojama visu 

veidu dzesēšana sistēmām, kas pieslēgtas ūdens vai gaisa sistēmām vai atrodas tieši 

kondicionētā zonā. 

 2. metode, kuru pielieto stundas vai mēneša aprēķina intervālam un dzesētājiem 

(chillers), dalītajiem dzesētājiem (multi-split) un mainīgas dzesēšanas šķidruma plūsmas 

(VRF) sistēmām. Otrā metode, ir pielietojama, ja netiek pielietota pirmā. Tā var tikt 

izmantota lokālām dzesēšanas sistēmām, kā arī ūdens sistēmām. 

1. metodē pastāv saistība ar konkrētā produkta standartiem kompresijas dzesētājiem: tiek 

izmantota veiktspējas dati, kas tiek ģenerēti uz mērījumu punktu bāzes atbilstoši EN 14511 

standartam, sekojoši izmantojot LVS EN 14825:2019 standartu, lai aprēķinātu SEER. Tomēr 4 

mērījumu punkti nav pietiekami un ir nepieciešams piektais punkts ārpus diapazona. 

15.7. Dzesēšanas sistēmās izmantoto akumulāciju sistēmu 

energoefektivitāte 

Dzesēšanas sistēmās izmantoto akumulāciju sistēmu ietekme un efektivitāte ir jānosaka 

atbilstoši standartam LVS EN 16798-15:2020. Aprēķinā tiek ņemta vērā aukstuma uzglabāšanas 

sistēmu energoefektivitāte, izmantojot ūdeni no fāzu maiņas materiāla (PCM). Šajā standartā ir 

aprakstīta vispārīga metode, kas piemērojama dažādām, uz ūdens bāzētām, uzglabāšanas 

sistēmām vai ar PCM saistītām kontroles sistēmām. 

Šajā standartā aprakstīto metodi var attiecināt uz uzglabāšanas sistēmām ar vairākām 

glabāšanas vienībām. Šis pielāgojums ir atkarīgs no hidrauliskās shēmas, ko izmanto 

uzglabāšanas sistēmu projektēšanai: 

 sērijveida montāža: uzglabāšanas vienības ir hidrauliski savienotas kā uzglabāšanas 

vienības izeja, n kļūst par uzglabāšanas vienības ieeju, n + 1; 
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 paralēla montāža: vadības sistēma nosaka prioritāti uzglabāšanas vienībām, kuras 

tiek uzskatītas par neatkarīgām. 

Standarts aptver enerģijas aprēķinu šādām tehnoloģijām: 

 enerģijas uzkrāšana bez fāžu maiņas; 

 enerģijas uzkrāšana, izmantojot ūdens / ledus latento siltumietilpību; 

 enerģijas uzkrāšana, izmantojot fāžu maiņas materiāla (PCM) latento jaudu. 

Standartā ir aprakstītas divas aprēķinu metodes pēc kurām noteikt ventilācijas gaisa 

apjomus – stundas un mēneša. 

 Stundas aprēķinu procedūra seko šādiem soļiem: 

 Sākuma stāvoklis, kurā pieņem, ka visas temperatūras ir vienādas ar uzstādītajām. 

 Uzkrātās enerģijas noteikšana. 

 Enerģijas balansa noteikšana, ņemot vērā piegādāto enerģiju dzesēšanas vajadzībām. 

 Šķidrās un cietās fāzes veidošanās pēc dzesēšanas enerģijas piegādes (ledus 

uzkrāšanās un PCM) un enerģijas pievade dzesēšanas ģenerēšanas blokam 

Mēneša aprēķina metode pieņem, ka enerģijas pievadīšana un novadīšana ir vidējie lielumi 

kādā aprēķina laika posmā. Izlietoto enerģiju nosaka pēc standarta LVS EN 16798-1:2019, bet 

enerģiju, ko no uzglabāšanas sistēmas izvada dzesēšanas ģenerators, aprēķina saskaņā ar  

LVS EN 16798-13:2020. Tiek pieņemts, ka pievadītā enerģija atbilst enerģijai, kas nepieciešama 

enerģijas saglabāšanai sākotnējos apstākļos, bet ja enerģijas pievade nav iespējama, aprēķina 

procedūrā ņem vērā, ka sākotnējie nosacījumi netiek ievēroti, un uzglabāšanas vienības 

termiskais stāvokli tiek noteikts ievērtējot siltuma zudumus un enerģiju, kas nodota sadales 

sistēmai. 

15.8. Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu inspicēšana 

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu ir jāveic atbilstoši standartam  

LVS EN 16946-1:2021. Šo standartu var pielietot, lai izpildītu EPBD prasības, kā arī citos 

gadījumos, kad šādas pārbaudes ir nepieciešamas. Šis standarts attiecas gan uz dzīvojamām, gan 

nedzīvojamām ēkām, kas aprīkotas ar gaisa kondicionēšanas sistēmām ar vai bez mehāniskās 

ventilācijas un ēkām ar dabisko vai mehānisko ventilācijas sistēmu. 

Standartā tiek definēti trīs apsekošanas līmeņi. 

- Līmenis 1, kas ir zemākais un minimāli pieļaujamais pēc normatīva, nosaka ka ir 

jāveic visa dokumentācijas apkopošana un jānosaka primārās jomas, kurās sistēmas 

projektēšana, izbūve vai darbība atšķiras no labas prakses tādā veidā, kas varētu 

ietekmēt tās enerģijas patēriņu. Kā arī ir jāveic sistēmu vizuāla apsekošana, lai 

novērtētu tās stāvokli un lieku enerģijas patēriņu, bez mērījumu veikšanas. 

- Līmenis 2 ietver tos pašus darbus ko pirmā līmeņa apskate, bet papildus ir jāveic arī 

mērījumi, lai pārbaudītu, vai sistēma darbojas kā paredzēts, un lai noteiktu 

potenciālos liekos enerģijas patēriņa avotus. 
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- Trešā līmeņa apsekošana ietver darbus no 1. un 2. līmeņa un papildus nepieciešami 

mērījumi, lai sniegtu sīkāku sistēmas veiktspējas novērtējumu. Šādi mērījumi var, 

piemēram, aptvert ilgāku laika periodu vai tehniskos aspektus, piemēram, atsevišķu 

detaļu reālo darbību un efektivitāti. 

Standarts definē divas apsekošanas metodes – vienu ventilācijas sistēmām un otru gaisa 

kondicionēšanas sistēmām. 

15.9. Ventilācijas sistēmu apsekošana 

Pārbaudes rezultātā ir jāizdod apsekošanas akta dokuments, kurā jānorāda veidus, kā 

samazināt enerģijas patēriņu, nepasliktinot gaisa kvalitāti. Starp šiem pasākumiem var tikt 

minētas iespējas veikt fiziskas izmaiņas sistēmā, kontroles un vadības uzlabojumi, kā arī 

nepieciešamās tehniskās apkopes veikšana. 

Galvenie dati, kuri jānorāda pēc sistēmas apsekošanas ir reālie gaisa daudzumi un 

ventilatoru SFP vērtības. Veicot ventilācijas sistēmu apsekošanu, īpaša vērība jāpievērš mitruma 

līmeņa izvērtējumam telpās, lai pārliecinātos, ka nepastāv kondensāta rašanās risks. Tāpat ir 

jānovērtē gaisa vadu tīrība, gaisa necaurlaidība un izolācijas stāvoklis. Ja sistēma ir aprīkota ar 

GAI, tad ir jāveic tās apsekošana, nosakot vai tā atbilst projekta datiem, ir pietiekama apkalpes 

zona, ir uzstādīti vibrāciju slāpējoši savienojumi, visu atsevišķo elementu stāvoklis. Īpaša vērība 

jāpievērš filtriem un siltuma utilizācijas sekcijai. Tālāk ir jāapseko gaisa sadales elementi, kuri ir 

jāizvērtē pēc to izmēra, plūsmas, novietojuma, tīrības, pievienojumiem, utt. 

15.10. Kondicionēšanas sistēmu apsekošana 

Pārbaudes rezultātā ir jāizdod apsekošanas akta dokuments, kurā jānorāda veidus, kā 

samazināt enerģijas patēriņu. Starp šiem pasākumiem var tikt minētas iespējas veikt fiziskas 

izmaiņas sistēmā, kontroles un vadības uzlabojumi, kā arī nepieciešamās tehniskās apkopes 

veikšana. 

Galvenie dati, kuri jānorāda pēc sistēmas apsekošanas, ir specifiskā dzesēšanas slodze un 

uzstādītā dzesēšanas jauda. Ja nav pieejama informācija par ēku, tad specifisko dzesēšanas slodzi 

var noteikt vai nu salīdzinot ar līdzīgām ēkām, ar vienkāršotu aprēķinu vai, retos gadījumos, ar 

detalizētu aprēķinu. Veicot gaisa kondicionēšanas sistēmu apsekošanu, īpaša vērība jāpievērš 

aukstuma agregātiem, cauruļvadiem, siltuma izmešanas iekārtām, iekšējiem dzesēšanas blokiem, 

ventilācijai un kontrolei. 

16. Dzīvojamās ēkas nepieciešamā gaisa daudzuma aprēķina 

piemērs 

Aprēķina piemērs atspoguļo LVS EN 16798-1:2019 standartā sniegtos norādījumus par 

nepieciešamā ventilācijas gaisa aprēķina procedūru dzīvojamās ēkā. Aprēķins tiek veikts 

atbilstoši B3.2 nodaļas aprakstam. Standarts definē, ka dzīvojamām ēkām aprēķins ir jābalsta uz 

iepriekš definētiem gaisa daudzumiem atkarībā no telpas izmantošanas veida un piedāvā šādas 

aprēķinu metodes opcijas: 

1. pēc kopējās gaisa apmaiņas kārtām visam dzīvoklim; 

2. pēc nosūces gaisa daudzumiem no konkrētām telpām; 

3. pēc pieplūdes gaisa daudzumiem no konkrētām telpām; 
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4. paredzot atvērums dabiskai ventilācijai. 

Tālāk dotajā aprēķinā tiek pieņemts, ka dzīvoklis ir vienistabas ar atsevišķu virtuvi. 

Dzīvokļa kopējā platība ir 33,3 m
2
, bet griestu augstums 2,5 m. Tādējādi kopējais dzīvokļa 

tilpums 83.3 m
3
. Pieņemts, ka dzīvoklis ir paredzēts 2 personām. Pieņemtā nepieciešamā gaisa 

kvalitātes kategorija – II (vidēja), atbilstoši 16798-1 standarta 4. tabulai. 

 
12.attēls. Aprēķinu piemērā aplūkotais dzīvoklis 

16.1. Gaisa daudzuma aprēķins pēc gaisa apmaiņas kārtām visam 

dzīvoklim 

Nosakām kopējo nepieciešamo gaisa daudzumu pēc kārtām, zinot, ka kopējais ēkas 

tilpums ir 83,3 m
3
, bet atbilstoši LVS EN 16798-1:2019 standarta B.11 tabulai II kategorijas 

klasei nepieciešams 0,6 h
-1

 gaisa apmaiņa: 

𝑄 = 0,6 ∙ 83,3 = 50 𝑚3/ℎ 

16.2. Gaisa daudzuma aprēķins, balsoties uz cilvēku skaitu 

Nosakām kopējo nepieciešamo gaisa daudzumu, balstoties uz cilvēku skaitu atbilstoši LVS 

EN 16798-1:2019 standarta B.11 tabulas 2. kolonnai, kurā definēts, ka II kategorijas klasei 

nepieciešams 7 l/s/cilv.: 

𝑄 = 7 ∙ 2 ∙ 3,6 = 50,4 𝑚3/ℎ 

16.3. Gaisa daudzuma aprēķins, balsoties uz uztverto IGK cilvēkam, 

kurš ir pielāgojies konkrētajai videi 

Aprēķins ir sadalām divās daļās – gaisa daudzums, kas atkarīgs no cilvēku skaita telpā un 

gaisa daudzums, kas atkarīgs no telpu platības. Vispirms nosakām gaisa daudzumu pēc cilvēku 

skaita, atbilstoši LVS EN 16798-1:2019 standarta B.11 tabulas 3. kolonnai, kurā definēts, ka II 

kategorijas klasei nepieciešams 2,5 l/s/cilv.: 
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𝑄𝑝𝑒𝑟𝑠 = 2.5 ∙ 2 ∙ 3,6 = 18 𝑚3/ℎ 

Sekojoši nosakām gaisa daudzumu pēc galvenās telpas platības zinot ka nepieciešami 0.15 

l/s/m
2
. Mūsu gadījumā par galveno dzīvojamo telpu uzskatām guļamistabu un virtuvi, ar kopējo 

platību 24.9 m
2
. Iegūstam: 

𝑄𝑎𝑟𝑒𝑎 = 0.15 ∙ 24,9 ∙ 3,6 = 13.5 𝑚3/ℎ 

Aprēķinam kopējo nepieciešamo gaisa daudzumu: 

𝑄 = 18 + 13,5 = 31,5 𝑚3/ℎ 

16.4. Gaisa daudzuma aprēķins pēc nosūces gaisa daudzumiem no 

konkrētām telpām 

Šajā metodē tiek aprēķināti nepieciešamie nosūces daudzumi un pēc tam pieņemts, ka 

pieplūdes gaisam ir jābūt tādā pašā apjomā, lai kompensētu un balansētu sistēmu. Aprēķinā tiek 

izmantoti LVS EN 16798-1:2019 standarta B.13 tabulā sniegtās vērtības. Veicot aprēķinu mūsu 

gadījumam, kurā ir divas galvenās telpas – guļamistaba un virtuve, attiecīgi standartā minētie 

nosūces daudzumi no virtuves ir 25 l/s un 10 l/s no tualetes. Ņemot vērā, ka ēkai ir pieņemta II 

kategorija, iegūtie rezultāti ir jāreizina ar 1, līdz ar to ir nemainīgi. Aprēķinātais kopējais 

nepieciešamā gaisa daudzum tādējādi ir šāds: 

𝑄 = (25 + 10) ∙ 3,6 = 126 𝑚3/ℎ 

16.5. Nepieciešamo atvērumu aprēķins, lai nodrošinātu dabisko 

ventilāciju 

Standarta LVS EN 16798-1:2019 B.15 tabulā ir sniegtas vispārīgas nepieciešamo atvērumu 

vērtības, lai nodrošinātu dabisko ventilācijas apjomu dzīvojamās ēkās. Pieplūdes atvērumiem ir 

jābūt novietotiem guļamistabās un dzīvojamās istabās, kamēr nosūces kanāliem tualetēs un 

virtuvēs. Atbilstoši šim standartam nosūces atvērumu brīvajam laukumam ir jābūt 100 cm
2
 uz 

telpu, bet pieplūdes 60 cm
2
 uz telpu. Precīzs atvērumu izmērs ir jānosaka aprēķinu rezultāta, 

ievērtējot lokālos klimatiskos apstākļus. 

16.6. Vispārīgi norādījumi 

Ēkas ventilācijas apjoms var tikt samazināts periodos, kad nav cilvēku klātbūtnes. 

Ieteikums, atbilstoši standartam, ir saglabāt ventilācijas apjomu vismaz 0,1 līdz 0,15 l/s/m
2
 

apjomā. 

Gaisa daudzuma aprēķinu var veikt pēc vairākām no augstāk minētajām metodēm, par gala 

vērtību izvēloties lielāko. Gaisa sadalījumu pa telpām, kurā telpā ir pieplūde, kurā nosūce un 

kura tiek ventilēta ar caurplūdes gaisu, izvēlas pats projektētājs, balstoties uz labas prakses 

piemēriem. Parasti paredzot pieplūdi guļamistabās un dzīvojamās istabās, bet nosūci tualetēs, 

dušas telpās un virtuvēs. Gaisa sadalei jāņem vērā arī praktiski apsvērumi, piemēram, pārāk 

mazu gaisa apjomu nevar padot caur difuzoriem. 

Minimālais pieļaujamais gaisa daudzums uz vienu cilvēku ir 4 l/s. 

Ēkām, kurās nav citu mitruma prasību kā cilvēki (piemēram, biroji, skolas un dzīvojamās 

ēkas), mitrināšana vai sausināšana parasti nav nepieciešama. Parasti mitrināšana vai sausināšana 

ir nepieciešama tikai īpašās ēkās, piemēram, muzejos veselības aprūpes telpas, procesu kontrole, 
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papīra rūpniecība utt.). Ja tiek izmantota mitrināšana vai sausināšana, standarta  

LVS EN 16798-1:2019 B.16 tabulā norādītās vērtības ir ieteicamas kā projektēšanas vērtības 

projektēšanas apstākļos. 
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LVS EN 16798-1:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes 

projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, 

temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis” 

Ventilācijas gaisa aprēķina metode; izejas dati iekštelpu klimata 

parametriem 

LVS CEN/TR 16798-2:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

2.daļa: EN 16798-1 standarta prasību interpretācija. Telpu 

mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai 

un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, 

apgaismojumu un akustiku. (M1-6 modulis)” 

LVS EN 16798-1:2019 standarta prasību interpretācija 

LVS EN 16798-3:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

3.daļa: Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas prasības ventilācijas un telpu 

kondicionēšanas sistēmām (M5-1 un M5-4 moduļi)” 

Apraksta vispārējos mehāniskās ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu projektēšanas izejas parametrus un 

definīcijas 

LVS CEN/TR 16798-4:2017 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 4.daļa: EN 16798-3 standarta prasību interpretācija. 

Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas prasības ventilācijas un telpu 

kondicionēšanas sistēmām (M5-1 un M5-4 moduļi)” 

LVS EN 16798-3:2020 standarta prasību interpretācija 

LVS EN 16798-5-1:2020 “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” 

Mehāniskās ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

energoefektivitātes aprēķins, ieskaitot mitrināšanu un sausināšanu. 

Lielām, specifiski pielāgotām ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmām, kuras parasti izmanto komerciālās ēkās 

LVS EN 16798-5-2:2020 “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” 

Mehāniskās ventilācijas sistēmas ar integrētu apkures/dzesēšanas 

sekciju, ieskaitot karstā ūdens sagatavošanu, energoefektivitātes 

aprēķināšanu. Paredzēta mazām, kompaktām ventilācijas 

sistēmām, kuras parasti izmanto dzīvojamās ēkās 

LVS CEN/TR 16798-6:2017 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

6.daļa: EN 16798-5-1 un EN 16798-5-2 standartu prasību interpretācija. 

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoprasību 

aprēķināšanas metodes (M5-6, M5-8, M 6-5, M6-8 , M7-5 un M7-8 

moduļi)” 

LVS EN 16798-5-1:2020 un LVS EN 16798-5-2:2020 standartu 

prasību interpretācija 

LVS EN 16798-7:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

7.daļa: Aprēķina metodes gaisa plūsmas intensitātes noteikšanai ēkās, 

ieskaitot infiltrāciju (M5-5 modulis)” 

Aprēķina metode ventilācijas gaisa daudzuma noteikšanai, kuru 

tālāk izmanto enerģijas, apkures un dzesēšanas slodžu 

aprēķināšanai 

LVS CEN/TR 16798-8:2017“Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 8.daļa: EN 16798-7 standarta prasību interpretācija. 

Aprēķina metodes gaisa plūsmas intensitātes noteikšanai ēkās, 

ieskaitot infiltrāciju. M5-5 modulis” 

LVS EN 16798-7:2020 standarta prasību interpretācija 

13.attēls. Ventilācijas standartu savstarpējas sasaistes shēma. 
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LVS EN 16798-1:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes 

projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, 

temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis” 

Ventilācijas gaisa aprēķina metode; izejas dati iekštelpu klimata 

parametriem 

LVS CEN/TR 16798-2:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

2.daļa: EN 16798-1 standarta prasību interpretācija. Telpu 

mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai 

un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, 

apgaismojumu un akustiku. (M1-6 modulis)” 

EN 16798-1 standarta prasību interpretācija 

LVS EN 16798-9:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

9.daļa: Dzesēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes 

(M4-1, M4-4 un M4-9 moduļi). Vispārīgi” 

Standarts, kas apraksta visas dzesēšanas sistēmas kopējās 

energoefektivitātes aprēķināšanas metodi 

LVS CEN/TR 16798-10:2017 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 10.daļa: EN 16798-9 standarta prasību interpretācija. 

Dzesēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes (M4-

1,M4-4 un M4-9 moduļi). Vispārīgi” 

EN 16798-9 standarta prasību interpretācija 

LVS EN 16798-15:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

15.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-7 modulis). Uzglabāšana” 

Standarts apraksta aprēķina metodi pēc kuras nosaka dzesēšanas 

sistēmās izmantotās akumulāciju sistēmu energoefektivitāti 

LVS EN 16798-13:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

13.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-8 modulis). Ģenerēšana” 

Standarts apraksta metodi dzesēšanas ražošanas sistēmu darbības 

parametru un enerģijas patēriņa aprēķināšanai 

LVS CEN/TR 16798-14:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku 

ventilācija. 10.daļa: EN 16798-13 standarta prasību 

interpretācija. Dzesēšanas sistēmu aprēķini (M4-8 modulis). 

Ģenerēšana” 

EN 16798-13 standarta prasību interpretācija 

 

14.attēls. Dzesēšanas standartu savstarpējas sasaistes shēma 
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LVS EN 16947-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēkas vadības sistēma. 

1.daļa: Modulis M10-12” 

Standarts regulē ekspluatācijas darbību, trauksmju, kļūdu 

noteikšanu, atskaišu, uzraudzību, enerģijas pārvaldības funkciju, 

funkcionālo bloķējumu un optimizāciju, lai iestatītu un uzturētu ēku 

energoefektivitāti 

LVS EN 15500-1:2020 “Ēku energoefektivitāte. Apkures, ventilācijas un 

gaisa kondicionēšanas iekārtu kontrole. 1.daļa: Elektroniskais individuālo 

zonu kontroles aprīkojums. M3-5, M4-5 un M5-5 moduļi” 

Standarts apraksta lietojumu, funkcionalitāti un specifiku 

individuālo zonu kontroles (IZK) sistēmām, ko pielieto atsevišķo 

zonu kontroles temperatūras, mitruma un gaisa plūsmas uzturēšanai 

atkarībā no noslodzes un pieprasījuma 

LVS EN 16798-17:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

17.daļa: Vadlīnijas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

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

Standarts apraksta metodoloģiju un prasības gaisa kondicionēšanas 

sistēmu pārbaudei, kuras paredzētas telpu dzesēšanai un/vai 

apkurei un/vai ventilācijai sistēmām 

15.attēls. Automātikas un sistēmu inspicēšanas standartu savstarpējas sasaistes shēma 

LVS EN 16946-1:2021“Ēku energoefektivitāte. Automatizācijas, 

kontroles un ēkas tehniskās vadības inspicēšana. 1.daļa. Modulis M10-11” 

Standarts nosaka vadlīnijas ēku automatizācijas, vadības ierīču un 

ēkas tehniskās vadības sistēmas uzstādīto un ekspluatācijas funkciju 

pārbaudei, ieskaitot to konfigurāciju 


