
Dzīvokļa pareiza 
ekspluatācija siltinātā namā 

2014.gada 3.decembris 



Stacijas iela 13, Valmierā 
Piecas ģimenes, divas nedēļas no 15.10.2014 -21.10.2014. un no 03.11.2014 -

09.11.2014.  pētīja savus paradumu veidus un un to ietekmi uz dzīves kvalitāti savā 
dzīvoklī pēc mājas renovācijas. 



Stacijas iela 13, Valmierā 
 

Mājas raksturojums -103. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja, 5 stāvi, 61 dzīvoklis ar kopējo platību 3168,2m2 . 

 

Renovācija - ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
atbalstu SIA "Valmieras Namsaimnieks" apsaimniekotās 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 13, Valmierā 
renovācija tika pabeigta 2013.gada oktobrī. Iepirkuma 

procedūras rezultātā darbus veica SIA „AIMASA”. Projekta 
ietvaros veikta fasādes, cokola, pagraba un bēniņu 

pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta 

ventilācijas skursteņu atjaunošana, kāpņu telpu  

        remonts, ūdensapgādes, siltummezgla un apkures 

              sistēmas renovācija, gaisa pieplūdes vārstu iebūve 
dzīvokļos . 



Dzīvokļa pareiza ekspluatācija 
siltinātā namā  

 Pētījuma mērķi:  
1. Noteikt siltinātas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu 
klimatu pēc vairākiem faktoriem.  
2. Noteikt to ietekmi uz telpu klimatu  un cilvēka labsajūtu. 
3. Sniegt rekomendācijas par pareizu siltinātu namu dzīvojamo telpu 
ekspluatāciju. 
                         Pētījuma uzdevumi: 
                         1.Veikt telpu klimata raksturojošo faktoru  
                            mērījumus. 
                         2.Noteikt klimatu ietekmējošo faktoru avotus. 
                         3.Sniegt iedzīvotājiem informāciju par telpu  
                            klimatu un tā uzlabošanas iespējām. 

 



Dzīvokļa pareiza ekspluatācija 
siltinātā namā 

1. Pētījums 2 nedēļas izmantojot: 

 Termometrus, 

 Mitruma mērītājus, 

2. Pieraksta iegūtos datus - 2x dienā (no rīta, vakarā): 

  temperatūra dzīvoklī,  

 ārgaisa temperatūra, 

 Elektroenerģijas skaitītāja rādījumus – dienas 
patēriņu, 

 Gaisa mitrums dzīvoklī, 

 Telpu vēdināšanas biežums un ilgums, 

 Drēbju mazgāšana, žāvēšana telpās, 

 Ēst gatavošanas paradumi – dienā patērētais laiks, 

 

 



Dzīvokļa pareiza ekspluatācija 
siltinātā namā 

Pētījuma secinājumi: 

1. Cilvēki visvairāk telpas komfortu vērtē pēc gaisa temperatūras, 

2. Gaisa temperatūra pareizi renovētas mājas dzīvoklī, neatkarīgi 

no tā novietojuma (stāvs, vidus,mala,dienvidi,ziemeļi), 

pārsniedz veselīga telpas klimata gaisa temperatūru, kas ir no 

18 – 20 grādiem, 

3. Mitrums dzīvokļos ir normas robežās (40 – 60 %), to pārsniedzot 

tikai laikā, kad dzīvoklī tiek žāvēta izmazgātā veļa. 

 



Dzīvokļa pareiza ekspluatācija 
siltinātā namā 

Pētījuma secinājumi: 

4. No rītiem dzīvoklī ir lielāks mitruma līmenis nekā vakarā, jo pa nakti 

iedzīvotāji atrodas dzīvoklī – izdalot papildus mitrumu, 

5. Visvairāk telpas klimatu ietekmējošie faktori ir gaisa temperatūra, 

mitrums un gaisa cirkulācija telpā, ko savukārt ietekmē: 

    5.1. Iedzīvotāju skaits dzīvoklī,  

    5.2. Iedzīvotāju paradumi - daudz diennakts laika 

         pavada telpās, telpu vēdināšana, veļas žāvēšana 

         dzīvoklī, ēdiena gatavošana, kas prasa vairākas 

          stundas, 



Dzīvokļa pareiza ekspluatācija 
siltinātā namā 

Pētījuma secinājumi: 
6. Ja dzīvoklī traucēta gaisa cirkulācija, pie ārsienām, neatkarīgi, vai tā ir 
siltināta vai nē, kondensējas telpas mitrums, 

7. Pareizi ekspluatētai mājai, dzīvokļos nav nepieciešami ne gaisa 
mitruma uztvērēji, nosūcēji, ne papildu siltināšana no iekšas, 

8. Ventilācijas kanāliem dzīvoklī bez rgulētas svaiga gaisa pieplūdes nav 
nozīmes, jo ir traucēta gaisa cirkulācija, 

9. Telpas temperatūra un mitrums nosaka telpas komfortu. 

         10.Iedzīvotāji mainot savus paradumus var ietekmēt gaisa kvalitāti  

                dzīvoklī, 

                     11. Pirms renovācijas 5stāva stūra dzīvokī novērotais pelējms 

                                ir izzudis un jauns nav parādījies. 

  

 

 

 



Dzīvokļa pareiza ekspluatācija 
siltinātā namā 

Pētījuma ieteikumi: 
Lai samazinātu gaisa mitruma līmeni dzīvoklī:  

1. Pavasarī, rudenī un ziemā telpas jāvēdina no 2 līdz 5 minūtēm vismaz 2 
reizes dienā, bet siltākā gadalaikā, kad ārgaisa temperatūra sasniez dzīvokļa 
temperatūru logus vajag atvērt vaļā arī uz ilgāku laiku.  

2. Ja aukstā laikā logus tur vaļā ilgi, tiek dzesēta loga konstrukcija un 
pieguļošās sienas un nelietderīgi izmantota siltumenerģija.  

3. Pēc ēdiena gatavošanas, trauku mazgāšanas, vannošanās vai drēbju 
žāvēšanas vēlams uz īsu laiku atvērt logus, lai ātri izvadītu mitro gaisu no 
telpām.  

4. Renovācijas laikā ieteicams iebūvēt papildus gaisa pieplūdes vārstus, 

5. Ventilācijas kanālus un gaisa pieplūdi dzīvoklī pilnībā nosegt – traucēt gaisa 
apmaiņu nedrīkst, 

 Rūpējieties, lai sildķermeņi dzīvokļos nav nosegti ar bieziem aizkariem līdz 
pašai grīdai, tādējādi traucējot telpas gaisa cirkulāciju un apsildi .  

 

 

 

 

 




