
Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Flotes iela 12 k-4, Rīga 

Projekta vienošanās numurs: SAM 4.2.1.2 

Projekta īstenošanas termiņš: no 05.12.2019 līdz 04.12.2020 

Projekta kopējais finansējums: 755 897,91 EUR 

Projekta vadītājs: Nekustamā īpašuma speciālists Juris Korhs 

Projekta mērķis un rezultāti: Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

Latvijas Jūras akadēmijas ēkā Flotes ielā 12 k-4, Rīgā. 

1) plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 370,925 

MWh/gadā (68,15%/gadā); 

2) plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 80,55 kWh/m2 

gadā (reālā enerģijas nepieciešamība iekštelpu temperatūras nodrošināšanai iekļauj arī būtisku 

siltuma plūsmu no karstā ūdens sistēmas); 

3) plānotais CO2 emisiju samazinājums 45 862 kg/gadā. 

Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir 

efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota 

pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš. 

Projekta īss kopsavilkums: 

Saskaņā ar energoauditu un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus: 

1) Norobežojošās konstrukcijas: 

 Ēkas veco koka logu nomaiņa pret jauniem PVC logiem; 

 Veco metāla un koka ārdurvju nomaiņa pret jaunām ārdurvīm ar aizvērējmehānismiem; 

 Esošā apgaismojuma nomaiņa uz LED spuldžu apgaismojumu; 

 Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai analogu materiālu; 

 Cokola un pamatu siltināšana; 

 Sienu armēšana ar apmetuma sietu un dekoratīva apmetuma uzklāšana; 

 Savietotā jumta pārseguma siltināšana ar akmensvati vai ekvivalentu materiālu; 

 Pagraba pārseguma siltināšana ar akmensvati vai ekvivalentu materiālu; 

2) Ventilācija: 

 Ventilācijas sistēmas tīrīšana; 

 Ventilācijas šahtu atjaunošana; 



 Svaiga gaisa vārstu uzstādīšana. 

3) Inženiersistēmas: 

 Pāreja no centralizētās siltumapgādes uz lokālu autonomu siltumapgādi, uzstādot gāzes 

ģenerācijas (pirolīzes) granulu apkures sistēmu, kakla apsaisti un vakuuma granulu 

uzglabāšanas un padeves sistēmu; 

 Jaunu radiatoru ar termoventiļiem uzstādīšana; 

 Apkures sistēmas telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana optimālas telpu 

temperatūras nodrošināšanai; 

 Apkures cauruļvadu siltumizolācijas slāņa atjaunošana pagraba telpās; 

 Bojāto cauruļvadu posmu nomaiņa. 

Projekta mērķa grupa: 

Valsts ēkas Flotes ielā 12 k-4, Rīgā lietotāji – Latvijas Jūras akadēmijas studenti un darbinieki. 

Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi: 

 būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas; 

 uzlabosies telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus; 

 tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju 

iedzīvotājus; 

 mazināsies kaitējums videi.  


