
Č etru stāvu biroja ēka Dzelzavas 
ielā būtu tapusi ar VARAM pār-
ziņā esošā KPFI atbalstu, ja vien 
tiktu izmantota 2011. gada kon-

kursā «Zema enerģijas patēriņa ēkas» pie-
šķirtā līdzfinansējuma iespēja. Tomēr slē-
dzamā līguma punktos tika saskatīti vai-
rāki apgrūtinoši nosacījumi, un prātīgāk 
šķita savlaikus atteikties. Viens no nosacī-
jumiem liegtu veikt izmaiņas projekta rea-
lizācijas gaitā, taču, tā kā biroju ēka Dzel-
zavas ielā ir pilotprojekts ar ambiciozu uz-
stādījumu – pasīvā zema energopatēriņa 
ēka –, pasūtītājam bija skaidri zināms: iz-
maiņas labākas kvalitātes vārdā realizācijas 
gaitā būs neizbēgamas.

Zināms, ka, būvējot energotaupīgu ēku, 
rodas sadārdzinājums, tomēr izmaksu pa-
lielinājumu procentuāli nav iespējams pre-

cīzi definēt, dažādu speciālistu vērtējumā 
tiek minēts, ka būvniecības tāme palielinās 
par 20–40 procentiem. Tāpat nav precizēts, 
kas Latvijā ir zema enerģijas patēriņa ēka, 
un gribi negribi jāraugās pēc pieredzes kai-
miņvalstīs un pasaulē. Skaidrojošajos mate-
riālos atrodamas norādes, ka šādas ēkas 
energopatēriņš nedrīkst būt lielāks par pusi 
no tā, ko nosaka minimālās energoefektivi-
tātes prasības konkrētajā klimatiskajā zonā.

Lai kā arī būtu, gandrīz jebkurš centiens 
pilsētvidē sasniegt augstāku komforta līmeni 
ar mazāku resursu patēriņu vērtējams pozi-
tīvi. Prakse apliecinājusi, ka zema energopa-
tēriņa ēku tapšanas sākuma stadijā būtiska 
loma ir projekta autoriem arhitektiem un 
viņu izpratnei par būvfiziku. RTU izglītības 
programmā būvfizikai nepelnīti atvēlēta pa-
bērna loma, tas ir fakultatīvs priekšmets, ko 
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Zema energopatēriņa 
biroju ēka Rīgā

AGRItA LūSE
FOTO: AINARS MEIERS, SIA «RīGAS 
INDUSTRIĀLAIS PARKS» ARHīVS

Objekta nosaukums: energoefektīva biroju ēka ar tirdzniecības 
funkciju. Atrašanās vieta: Dzelzavas iela 120Z, Rīga. Pasūtītājs, 
ģenerāluzņēmējs: SIA «Rīgas Industriālais Parks», Gatis 
Jansons. Arhitektūras projekts: SIA «Balta Istaba», Roberts 
Riekstiņš. Būvkonstrukcijas: SIA «ESEM», Sandis Eglītis, 
ventilācija, gaisa kondicionēšana, apkure – Uldis Jansons, 
ūdensapgāde un kanalizācija – Māris Krēsliņš, elektroapgāde un 
apgaismojums – SIA «JKIB Inženieri», būvprojekta vadītāja – 
SIA «Balta Istaba», būvdarbu vadītājs – Gatis Jansons. 
Darbuzņēmēji: SIA «Safe» – dzelzsbetona karkass, SIA «Trinity 
Capital» – fasādes koka paneļi, SIA «Glasshouse» – fasādes 
apšuvums, SIA «Aka 100» – ģeotermālās zondes. Materiāli: 
«Sapa Building System» – alumīnija logu un durvju sistēma 
fasādei, žalūzijas, «Ruukki» – fasādes apšuvums, «Wolfin» – 
jumta segums, PVC ruļļmateriāls, «Paroc» – siltumizolācija, 
«SPU Insulation» poliuretāna siltumizolācija.
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var apgūt un var arī neapgūt. Līdzīga at-
tieksme piemērota būvniecības studiju pro- 
grammai. Tātad arī projektu realizācijā atka-
rībā no speciālista erudīcijas būvfizikas li-
kumi vai nu tiek ņemti vērā, vai arī ne. Dzel-
zavas ielā topošās biroja ēkas arhitekts kon-
ceptā iekļāvis energoefektivitāti atbalstošus 
risinājumus, sākot no ēkas kompaktās vie-
nādmalu trīsstūra formas, ko daļēji noteica 
arī zemesgabala konfigurācija. Visam pro-
jektam kopumā izstrādes stadijā veikts ener-
goaudits, plānojot ekspluatācijas patēriņu ne 
lielāku par 30 kWh/m2 gadā. Taču precīzi 
dati, protams, būs iegūstami pēc pirmā pilnā 
ekspluatācijas gada, it īpaši apkures sezonas. 
Vēl jāpiebilst, ka ēka būs industriālā parka 
apjomīga izkārtne un iebraukšanas norāde. 
Šobrīd ašumā var arī paskriet garām vietai, 
kur jāiegriežas teritorijā.
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GAtiS JAnSonS,
SIA «RĪGAS INDUSTRIĀLAIS PARKS» 
IZPILDDIREKTORS:

«Jāsāk ar to, ka būvējam paši sev, lai visu 
uzbūvēto izīrētu un apsaimniekotu, līdz ar 
to ir paaugstināta ieinteresētība kvalitātē. 
Mūsu apsaimniekotajos 20 ha apbūvētas 
2/3 teritorijas. Nesteidzamies. Uzbūvējam 
vienu objektu, nododam ekspluatācijā, rū-
pīgi izvēlamies īrniekus un tikai tad ķera-
mies pie nākamās ieceres. Mums parkā nav 
mirušu jaunbūvju – uzbūvētu, bet neaizpil-
dītu. Daudzi zināmi zīmoli īres telpas šeit 
meklē izdevīgās atrašanās vietas, laba bi-
roju plānojuma un iespējas ērti piebraukt 
ar auto dēļ. Vairākas biroju ēkas papildi-
nātas ar noliktavām, loģiski risinot apmek-
lētāju plūsmu un parādes pusi nodalot no 
preču izsniegšanas zonas.

Topošā biroju ēka būs viena no pir-
majām zema energopatēriņa publiskajām 
ēkām Latvijā. Sākotnējās ambīcijas gan bija 
krietni augstākas, mērķējām uz pasīvo ēku 
kategoriju. Iedziļinoties risinājumos, sa-
pratu, ka jābūt lielai drosmei, lai atļautos 
būvēt pasīvo ēku, tāpēc mainījām koncep-
ciju. Arī tā ir pietiekami drosmīga un ietver 
zināmus riskus, jo jāizmanto jauni būvnie-
ciski paņēmieni. Paļaujoties uz profesionāļu 
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ieteikumiem, ceram, ka tas attaisnosies un 
ekspluatācijas izmaksas būs patīkami zemas, 
salīdzinot ar ieguldījumiem būvniecībā. 
Pārskatot zema energopatēriņa ēkai nepie-
ciešamo konstrukciju un iekārtu izmaksas, 
jāsecina, ka lielāko finansējuma daļu apēd 
ventilācijas sistēma, kurai jābūt ar augstu 
rekuperācijas lietderības koeficientu. Šādām 
iekārtām nav piemērojams zemākās cenas 
princips. Tomēr vislielākais energoefektivi-
tātes ieguvums būs no atbilstoši izvēlēta sil-
tinājuma veida un biezuma.»

Vai zaļi nozīmē arī izdevīgi?
Kāpēc pasūtītājs no laba prāta izvēlējies 

būvēt ēku ar būvnieciskiem sadārdzināju-
miem? Atbilde meklējama energoresursu 
augošajās izmaksās. Par to gan neviens ne-
šaubās, taču praksē bieži pavirši tiek atmests 
ar roku: gan jau kaut kā. Sapratne reti snie-
dzas tālāk par teoriju.

Šī biroju ēka šobrīd ir kas līdzīgs izmē-
ģinājuma poligonam – tiek pārbaudīti risi-
nājumi, to efektivitāte un rentabilitāte. Nav 
jēgas bezgalīgi siltināt – līdz ar noteiktu sil-
tinājuma biezumu ieguldījumi vairs nav sa-
mērojami ar iegūto labumu. Tas pats sa-
kāms par dažām atjaunojamās enerģijas re-
sursu tehnoloģijām. Saules paneļi siltā 

Ēkas fasādes risinājums četru 
stāvu augstumā ar siltinātu 
un rūpnieciski izgatavotu koka 
paneļu konstrukciju uzskatāms 
par novitāti vismaz Latvijā. 
Priekšrocības šādai fasādei 
ir vairākas, viena no tām – 
pilnībā likvidēti aukstuma tilti.

 Materiāla siltuma caurlaidība 
(lambda) - 0,022 W/m*K;

 Ugunsdrošības klase C-s2-d0, 
materiāls neuztur degšanu un 
pārogļojas;

 Liela spiedes izturība - līdz 
100 kPa, kas ir līdzvērtīgs 
ekstrudētajam putupolistirolam;

 Ilgmūžība 100 –150 gadi, 
garantija 10 gadi;

 Ekoloģiski tīrs siltumizolācijas 
materiāls, kuram piešķirta M1 
emisijas klase (augsākā Somijā);

 Mitruma drošs materiāls, tā 
uzsūktspēja ir tikai līdz 1,5%;

 Izmantojot šo materiālu, 
papildus nav jāuzstāda tvaika 

 un vēja barjera;
 Plašs izmantošanas un 

 produktu klāsts

SPU INSULATION IR SOMIJĀ RAŽOTS POLIURETĀNA 
SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, KAS JAU VAIRĀK NEKĀ 
40 GADUS TIEK PLAŠI PIELIETOTS VISATBILDĪGĀKAJOS 
CELTNIECĪBAS OBJEKTOS. SPU IR PĀRBAUDĪTS UN DROŠS, 
TĀ IZCILĀS ĪPAŠĪBAS GADU GAITĀ NEMAINĀS.

SIA ”ReWin”, 
info@spu.lv, +371 29 199 845, www.spu.lv

SPU izolācijas produkcijai ir CE atbilstības zīme.
CE marķējums nozīmē, ka produkts atbilst celtniecības produktu 
direktīvai un standartam SFS-EN 13165

Būtiskākās SPU siltumizolācijas īpašības, 
kas padara to par lielisku materiālu:
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ūdens sagatavošanai nelielā apjomā, kāds 
paredzams biroju ēkā, atmaksājas pārska-
tāmā laika periodā, bet elektroenerģijas ra-
žošana ar fotovoltāžas elementiem patiesībā 
būtu tikai nodeva zaļās enerģijas izmanto-
šanas aktualitātei. Gudra pieeja liek iedziļi-
nāties arī novatorisku iekārtu ražošanas iz-
maksās. Varbūt tiek patērēti milzu resursi, 
lai saražotu iekārtu, kas ļauj ietaupīt 20 kW. 
Kur šeit zaļums?

Viens no papildu obligāti nepieciešama-
jiem pasākumiem ēkas energoefektivitātes 
nodrošināšanai ir ārējo žalūziju uzstādīšana, 
plānojot novērst stikla un telpu uzkaršanu 
vasarā. Pasūtītājs atzīmē, ka vislabākais ārējo 
žalūziju veids ir kupli lapu koki ēkas dien-

vidu pusē, kuri vasarā ēno un ziemā laiž 
telpās sauli, bet ne vienmēr situācija ļauj iz-
mantot dabas sniegto piedāvājumu. Nu jau 
par normu jaunbūvēs kļuvusi trīsstiklu pa-
kešu izvēle. Arī šajā objektā tas ir ievērtēts, 
ēkai būs 46 mm biezas stikla paketes ar 
U vērtību 0,5 W/m2K un daudzkameru alu-
mīnija sistēmu. Iebūvētās paketes konstruk-
cijas U vērtība tiek plānota 0,81 W/m2K. 
Ēkas ekspluatācijas laikā tiks pārbaudīta ne-
lielu vēja ģeneratoru lietderība, kuriem vieta 
tiks rasta uz ēkas jumta. Saražotā elektrība 
tiks aizvadīta uz centralizētajiem elektroap-
gādes tīkliem un pēc tam paņemta atpakaļ, 
daļēji kompensējot ēkas elektroenerģijas pa-
tēriņu. Biroja ēkas īpašniekam būs iespēja 

Veikla, bet ne pārsteidzīga operatīvo 
lēmumu pieņemšana, saskaņa ar pārinieku 

stāvu zemāk, pārdomāti darbatērpi, 
atbilstoši apavi, redzami ne Latvijā gādāti 
sīkie palīginstrumenti, nekādu problēmu 
ar augstumdarbu drošības pašdisciplīnu. 

Tikko nepieciešams, drošības virvju tīmeklis 
bez vilcināšanās tiek pārnests un 

pārveidots atbilstoši situācijai.

Arī darba cimds var būt pamatīgs – 
ergonomisks un nopietni dizainēts 

produkts – kā šie Skandināvijā ražotie 
stiklinieku cimdi: ar punktu protektoru 

saujas daļā, ar īpašu membrānu vienā no 
komponentu kārtām, ja stikls saplīstu, kaut 

rokās turot, membrāna ar tās diezgan 
sarežģīto biomehāniku sargātu plaukstu.



reklamēt projektu kā vietu, kur īrniekiem 
garantēti zemi komunālie maksājumi, un ir 
tikai viena pozīcija, kur nav iespējams cen-
tralizēti regulēt patēriņu, – tā ir elektrība. 
Tomēr, domājot šajā virzienā, biroju griestos 
instalēta visumā taupīga apgaismojuma sis-
tēma, sniedzot iespēju īrniekiem ekonomēt.

No BMS (automātiskās ēku vadības 
sistēmas) instalācijas šajā projektā pasūtī-
tājs atteicās – nav efektīvi to izmantot ne-
lielās ēkās. Ventilācijas iekārtu darbība tiks 
gudri automātiski vadīta, pieskaņojoties 
individuāliem mikroklimata uzstādīju-
miem, kopumā ēkā paredzēts izvietot divas 
iekārtas katrā stāvā. Ventilāciju birojos re-
gulēs paši īrnieki, tiks uzstādīti individuāli 



48  #3(32)/12



#3(32)/12  49 

Latvijasbūvniecība

t ē m a

vadības paneļi. Par pārējo rūpēsies kvalifi-
cēts pārvaldnieks.

Aprēķināts, ka ēkas apsildei un dzesē-
šanai pietiks ar vienu reverso ģeotermālo 
siltumsūkni, ļaujot izvairīties no papildu 
dzesēšanas iekārtu uzstādīšanas.

Konstrukcija un siltināšana
Ēkas karkass un pārsegumi izbūvēti no 

monolītā dzelzsbetona. Pasūtītājam ir pa-
matots viedoklis par šādas konstrukcijas 
priekšrocībām – betons ir salīdzinoši labs 
izolators, tam piemīt laba nestspēja, kas ir 
būtisks aspekts ēkām ar plakanajiem jum-
tiem ziemas laikā. Sniega segas radītā slodze 
šad tad netiek pareizi novērtēta, tā var sa- 
sniegt arī 200 kg/m2.

Pagraba pārsegums un fasādes cokols 
siltināts ar Latvijā salīdzinoši jaunu, bet Ei-
ropā jau labu laiku zināmu un izmantotu 
siltumizolācijas materiālu – «SPU Insula-
tion» poliuretāna siltumizolāciju loksnēs, 
kas no abām pusēm pārklātas ar alumīnija 
foliju. Materiāls izmantots, ņemot vērā tā 
labās tehniskās īpašības, siltuma caurlaidību 
lambda – 0,022 W/m2*K, spiedes izturību 
150 kPa un mitruma noturību.

Fasāžu izbūvei izmantoti rūpnieciski ra-
žoti un siltināti koka paneļi, tātad pilnībā 
nokomplektēti telpās. Konstrukcija un sil-
tumizolācijas slānis mitruma iedarbībai 
faktiski nav pakļauti, līdz ar to mitruma ju-
tīgais koks un minerālvate spēs ilgstoši sa-
glabāt sākotnējos fizikālos parametrus. Ēkas 
fasādes risinājums četru stāvu augstumā ar 
siltinātu un rūpnieciski izgatavotu koka pa-
neļu konstrukciju uzskatāms par novitāti 
vismaz Latvijā. Priekšrocības šādai fasādei 
ir vairākas, viena no tām – pilnībā likvidēti 
aukstuma tilti. Iekārtajai koka paneļu fa-
sādei ir speciāli izstrādāti izolēti pieslēgumi 
pārsegumiem.

Telpu papildu siltināšanai no iekšpuses 
izmantoti «SPU Anselmi» poliuretāna sil-
tumizolācijas paneļi, kas savienoti ar ģipš-
kartonu, un to uzstādīšanai nav nepiecie-
šams īpašs karkass. Tie nodrošina telpas 
hermētiskumu, un tas šādas zemas ener-
ģijas patēriņa ēkā ir ļoti būtiski.

Un vēl. Pasūtītājs norāda uz kādu vien-
kāršu, triviālu lietu, kuru ievērojot ar mi-
nimāliem līdzekļiem iespējams uzlabot 
būvkvalitāti – pirms materiālu iestrādes 
vajadzētu iepazīties ar ražotāju instruk-
cijām un iebūves procesā tās precīzi ie-
vērot. Tas ir viens no materiālu ilgtspējīgas 
kalpošanas garantiem.



roBertS rieKStiņŠ,
SIA «BALTA ISTABA» ARHITEKTS:

«Enerģiju taupošas ēkas projektēšana no 
arhitekta pieprasa citādu pieeju projektē-
šanas procesam, nekā ierasts. Katra ēkas de-
taļa vairākkārt jāpārdomā – ne tikai no 
funkcionālā vai estētiskā, bet arī no enerģijas 
taupības viedokļa. Racionālisms jāizvirza kā 
prioritāte, otrajā plānā atstājot individuālās 
ambīcijas un arhitektoniski estētisko formu 
liekvārdību. Citiem vārdiem – ēkas jāpro-
jektē vienkārši, bet gudri. Un tieši tāda taču 
arī ir ilgtspējīgas būvniecības jēga.

Tā kā apskatāmā ēka jau kopš pirmās 
skices ir mērķtiecīgi projektēta kā enerģiju 
taupoša, visi risinājumi īpaši rūpīgi anali-
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zēti un pārrunāti kopā ar pasūtītāju. Tā ir 
vērtīga pieredze. Ņemot vērā, ka pasūtītājs 
ir privāts uzņēmums, kam katrs ieguldītais 
lats ir vērtē, nonākts pie ļoti racionāla risi-
nājuma. Jāatzīst, projektos, kur pasūtītāja 
lomā ir valsts vai pašvaldība, tas bieži vien 
tā nav, kaut ēkas tiek dēvētas par ilgtspē-
jīgām un enerģiju taupošām! Šobrīd kopā 
ar pasūtītāju rūpīgi sekojam līdzi būvnie-
cības procesam un ar nepacietību gaidām 
ēkas inženiersistēmu uzstādīšanas sākšanu. 
Tas ļaus pārliecināties par izmantoto risi-
nājumu atbilstību izvirzītajiem ēkas sil-
tumtehniskajiem parametriem un dos pie-
redzi nākamo ēku projektiem. Ceram uz 
izdošanos!»

Kāpēc pasūtītājs no laba prāta 
izvēlējies būvēt ēku ar būvnieciskiem 
sadārdzinājumiem? Atbilde 
meklējama energoresursu augošajās 
izmaksās. Par to gan neviens 
nešaubās, taču praksē bieži pavirši tiek 
atmests ar roku: gan jau kaut kā. 
Sapratne reti sniedzas tālāk par teoriju.
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Vija Gēme

Piešķirt atzīmi šim 
objektam vēl ir pār-
agri, labprāt at-
grieztos pēc gada, 
lai aprunātos ar pa-
sūtītāju, vai sa-

sniegts iecerētais rezultāts un attaisnojušies iegul-
dījumi inovatīvajās tehnoloģijās. Objektā uzrunā 
pasūtītāja ideja un vēlme sasniegt augstus energo-
efektivitātes parametrus un domāt rītdienas kate-
gorijās. Iepriecina Latvijā ražoto būvmateriālu un 
konstrukciju lietojums, ar to domājot rūpnieciski ra-
žoto koka fasāžu paneļu izmantošanu. Katrā ziņā iz-
pētes vērta būtu vieglo norobežojošo konstrukciju 
spēja pildīt tām uzticēto lomu un nodrošināt sil-
tuma izolāciju ilgstošā laika posmā.

Normunds 
Eglītis

Šobrīd ēkas energo-
efektivitāte ir apzi-
nāma tikai teorētiskā 
līmenī, un gribētu 
novēlēt pasūtītājam, 

lai viss izdodas arī praksē. Drosmīgs projekts, kura eks-
pluatācijā tiek plānota neatkarība no lielajiem resursu 
monopoluzņēmumiem, tāpēc, izvēloties aprīkojuma 
tehnoloģijas, pasūtītājs mērķējis uz rekuperācijas ven-
tilācijas sistēmām ar augstu lietderības koeficientu un 
reverso siltumsūkņa modeli. Īsti nav pārliecības, vai arī 
milzīgā salā mīnus 30 grādos siltumsūknis spēs eko-
nomiski apkurināt visu ēku. No otras puses – milzīgs 
aukstums ir tikai pāris nedēļas gadā. Projekta pasūtī-
tāju varu uzteikt par mērķi raudzīties nākotnē.

Romāns 
Basikirskis

Aplūkojot ēku, ievē-
roju dažus vizuālus 
defektus betona 
virsmā, taču tie neie-
tekmēs tehnoloģisko 

kvalitāti. Var redzēt, ka betonēts ir ziemā un procesu 
ietekmējis sals. Betona virsma bija raupja, plēkšņaina. 
Tā kā paredzēts ieklāt grīdas segumu, tas tomēr ir pie-
ļaujami. Paneļu stiprinājumi fasādē izskatījās pārdo-
māti attiecībā uz aukstuma tiltu novēršanu. Cerams, 
ka siltinātie koka fasāžu paneļi ir blīvi iesaiņoti plēvē 
un mitrums būvniecības laikā tiem klāt netiek. Pilnīgi 
noteikti ir skaidrs, ka šādas biroju ēkas tuvākajā nā-
kotnē būs ikdiena, jo tieksimies būvēt energotaupīgas 
mājas. Šī nelielā biroju ēka pasūtītājam ir labs jauno 
un ne tik bieži Latvijā sastopamo būvpaņēmienu mā-
cību poligons, kur mazā apjomā pārbaudīt jaunāko 
tehnoloģiju un materiālu uzvedību ekspluatācijā un 
tad lemt par līdzīgu sistēmu lietošanu lielāka apjoma 
ēkās. Vēlāk, būvējot lielākas ēkas, jau būs iespējams 
balstīties uz analīzē iegūtajiem datiem, secinot, kā sis-
tēmas strādā un vai tiek sasniegts cerētais ietaupī-
jums. Pasūtītājam šī ēka būs ieguvums.

e k s p e r t i  v ē r t ē

Projekta izstrāde: 2011. gads. Būvdarbi: 2011./2012. gads. Zemesgabala platība – 993 m2. Apbūves laukums – 810 m2. 
Kopējais būvtilpums – 4837,4 m3. Ēkas kopplatība – 1523,5 m2. Ēkas stāvu skaits – 1+4. Projekta realizācijas specifika – 
pasūtītājs vienlaikus ir arī ģenerāluzņēmējs. Ilgtspējības aspekti – monolīta dzelzsbetona konstrukcija; fasāžu siltumizolācijas biezums 
400 mm; rūpnieciski ražotā un siltinātā koka paneļu fasāžu konstrukcija izslēdz iespēju veidoties aukstuma tiltiem. Atjaunojamo 
enerģijas resursu izmantošana – ēkas apkuri un dzesēšanu nodrošinās reversais ģeotermālais siltumsūknis, siltā ūdens ražošanu – 
saules paneļi. Mikroklimata kvalitāte – gaisa apmaiņu nodrošinās ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, lietderības koeficients virs 90%.

OBJEKtS fAKtOS uN SKAItļOS

Kas jāņem vērā, izstrādājot 
projektus zema enerģijas 
patēriņa ēkām
roBertS rieKStiņŠ:

«Ēkas būvapjoma forma mērķtiecīgi jā-
veido vienkārša, bez liekiem apjoma izvirzī-
jumiem un detaļām, kas var radīt aukstuma 
tiltiņus. Kompakta ēkas forma nodrošina 
lielu enerģijas ietaupījumu iekštelpās. Skan 
vienkārši, bet realitātē Latvijā arhitektiem 
bieži sastopams niķis par katru cenu sa-
drumstalot ēku būvapjomu, lai panāktu ar-
hitektonisku izteiksmi. Tas būs pretrunā ar 
enerģijas taupības uzstādījumu.

Plānojumam jābūt racionālam, koplie-
tošanas telpām – iespējami nelielām. Tas 
ļauj būtiski samazināt ne tikai ēkas kopējās 
izmaksas, bet arī enerģijas patēriņu. Nepie-
ciešamais koplietošanas telpu īpatsvars ko-
mercēkās bieži tiek pārspīlēts.

Projektējot pastiprināta uzmanība jā-
pievērš logu stiklojumu platībai, tos nevei-

dojot pārāk lielus (tā ir izplatīta kļūda), bet 
arī ne pārāk mazus. Pat šajā ēkā, kur stiklo-
jums ir diezgan nelielā platībā, pēc energo-
auditora atzinuma, logiem vajadzētu būt vēl 
pat par aptuveni 30% mazākiem. Taču tādā 
gadījumā darba telpām pietrūktu dabiskā 
apgaismojuma. Projektētāju uzdevums ir 
veikt samērīgu šo parametru optimizāciju.

Latvijas klimatiskajos apstākļos prātīgi 
jāizvērtē lielā piedāvājumā esošo saules ko-
lektoru, saules bateriju u.c. ekoaprīkojuma 
lietderība. Bieži vien ir priekšstats, ka eko-
loģiska ir ēka, kas aprīkota ar iespējami 
daudz dažādām ekosistēmām (saules pane-
ļiem, ģeneratoriem, fotovoltāžas pane-
ļiem u.c.) vai dārgiem konstrukciju risinā-
jumiem, piemēram, dubultā stikla fasādēm 
(double skin facades). Šī aprīkojuma izgata-
vošanai arī tiek tērēti ievērojami energore-
sursi, un to atpelnīšanās ilgst daudzus gadu 
desmitus, taču to sniegtais enerģijas iegu-
vums ir niecīgs.» 




