
VIDZEMES SLIMNĪCA
Otrais mājas darbs



• Aizpildīt tabulas, kā šobrīd notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas sistēmu 
apsaimniekošana izvēlētajā ēkā (Word dokuments) 

• Identificēt izmaiņas (rīcības), kuras nepieciešams veikt, lai uzlabotu esošo 
siltumenerģijas un elektroenerģijas apsaimniekošanas procesus





Aprakstīt iespējamo/vēlamo siltumenerģijas un 
elektroenerģijas patēriņa datu monitoringa procesu:

• cik bieži varētu veikt datu uzskaiti un analīzi : 1x mēnesī

• kādās energopatēriņa jomās (piem., apkure, karstais ūdens, apgaismojums, biroja iekārtas u.tml.) datus būtu iespējams 
uzskaitīt un analizēt

Visām ēkām: siltumenerģija, elektroenerģija, aukstais ūdens

C korpusam: apkurei nepieciešamā siltumenerģija, karstajam ūdenim nepieciešamā siltumenerģija, elektroenerģija ventilācijas 
iekārtām

• kādi varētu būt mainīgie lielumi Pakalpojumu skaits, pacientu skaits

• kādi energoefektivitātes snieguma rādītāji tiktu kontrolēti: Kwh/m2 ; kwh/pac ; kwh/pak mēnesī

• kur un kādā veidā dati tiks iegūti : No statistikas nodaļas

• kā tiks kontrolētas būtiskas novirzes (+/- %) no enerģijas patēriņa: patēriņa pieaugums +10 % virs vidējā mēneša patēriņa 

• kā varētu reaģēt uz būtiskām enerģijas patēriņa izmaiņām (skatīt piemēru prezentācijā): energopārvaldnieks izskata 
energoefektivitātes rādītājus, ja rādītāji ir virs normas, lūdz enerģētiķa skaidrojumu – ja cēlonis ticams, vienojas par 
turpmāko rīcību, ja nav skaidrojuma – pieaicinot speciālistus vai pārstāvjus no citām nodaļām, izvērtē enerģijas lietojuma vai 
izmaiņu cēloņus un organizē turpmāko rīcību



Izvirzīt ēkas energopārvaldības mērķi un plānotos 
pārvaldības uzdevumus/pasākumus (skatīt. prezentāciju). 

Mērķis: Samazināt siltumenerģijas patēriņu par 3 %  un elektroenerģijas patēriņu 
ventilācijas iekārtām par 3% 

Uzdevumi: 

Organizēt apmācības ēkas darbiniekiem par energoefektīvu siltumapgādes un 
ventilācijas sistēmu lietošanu;

Veikt telpu mikroklimata monitoringu.



Enerģijas datu apkopošana par vairākām ēkām  

1. Excel tabulu aizpildīšana par vismaz 5 un vairāk pašvaldības ēkām (ikmēneša patēriņi 
par 2015.-2017.gadiem)

2. Sagatavot atbildes uz papildu jautājumiem (skatīt nākamos slaidus)



• Kā notiek enerģijas 
datu uzskaite un 
enerģijas (siltums + 
elektrība) izmaksu 
apmaksa? Kurš 
nolasa skaitītāju 
rādījumus? Kur šie 
dati tiek nodoti 
tālāk? Kurš veic 
rēķinu apmaksu? 
(uzzīmēt shēmu)



Papildu jautājumi par izvēlēto ēku 
1. Kā notiek apkures sistēmas apsaimniekošana? Kas atbild par izmaiņām 

siltummezglā/apkures katla iestatījumiem? Vai ēkas darbinieki var ietekmēt 
siltumenerģijas patēriņu? Ja var, kādā veidā tas notiek? 

2. Vai ēkā ir uzstādīta mehāniskā ventilācijas sistēma? Ja ir, kurš atbild pār tās 
ieregulēšanu un uzturēšanu ikdienā? Vai ēkas darbinieki var ietekmēt ventilācijas 
sistēmas darbību? 

3. Kurš atbild par apgaismojumu ēkā? Kurš nosaka kritērijus apgaismojuma 
iegādei/nomaiņai? 

4. Kurš atbild par biroja un sadzīves tehnikas uzturēšanu darba kārtībā? Kurš nosaka 
kritērijus iekārtu iegādei/nomaiņai? 



Papildu jautājumi par izvēlēto ēku 
1. Kādas ir ikgadējās ēkas apsaimniekošanas izmaksas? 

• Siltumenerģija

• Elektroenerģija

• Ūdensapgāde un kanalizācija

• Elektroiekārtu remonts (Nemedicīnsko /medicīnisko remonts/tehniskā apkope)

• Ēku un telpu uzturēšana (Mikroklimata iekārtu apkope, palīgmateriāli, VAS 
nodrošināšana)


