
Pieteikums energoauditoru sagatavošanas kursiem  
 

� Ēku energoauditors/Jaunbūvju energoauditors 
320 stundu kursi, ilgums 16 nedēĜas 

� Apkures katlu / Gaisa kondicionēšanas sistēmu 
energoauditors    40 stundu kursi, ilgums 4 nedēĜas 

Vajadzīgo atzīmēt ar krustiĦu 
 
Kursu sākums: 07.09.2009   
 
Nodarbības: 2-3 darbadienu pēcpusdienās, iespējams, arī sestdienās. Nodarbību laiki iespēju 
robežās tiks pieskaĦoti kursantu vēlmēm pirmajā nodarbībā 07.09.2009 plkst 16.00. 
 
Kursu maksa: 1200 Ls (ar PVN) 320 stundu kursi ``Ēku energoauditors / Jaunbūvju 

energoauditors``; programmas kods: SILTUMENERĂĒTIKA 30P 522 06, IZM licence: reăistrēta 
07.08.2009 

  200 Ls (ar PVN)  40 stundu kursi ``Apkures katlu / Gaisa kondicionēšanas  
     sistēmu energoauditors`` 

Kontaktinform ācija:  RTU, Rīga, Ezermalas iela 6 – 208, e-pasts: sesi@rtu.lv, tel.: 67089745; 
67089796, izĦēmuma gadījumos mobilais tālrunis: 26536051, 22045725 
Kursu norises vieta: Rīga, Ezermalas iela 6 / Ėīpsala / Indriėa iela 8 / KaĜėu iela 1 
Informācija arī: www.tmf.rtu.lv/sesi 

 
PIETEIKUMA ANKETA 

 
 

Vārds, uzvārds  

Personas kods  

Dzīvesvietas adrese  

Telefona numurs  

E - pasta adrese  

Darba vieta  

IeĦemamais amats  

Izglītība / mācību 
iestāde / kvalifikācija 

� augstākā � profesionālā vidējā � arodizglītība � vidējā 

 

 
Cita informācija, ko anketas 
iesniedzējs vēlas sniegt par 
sevi  

 

Elektroniski aizpildītu anketu lūdzam nosūtīt  uz : sesi@rtu.lv 
 
 
 
    Paraksts: _________________________ 
 
    Datums: __________________________ 
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Kursu SILTUMENER ĂĒTIKA 30P 522 06 energoauditoru sagatavošanai programmas 

apraksts 
 
Kursu apjoms: 320 stundas Kursu ilgums: 16 nedēĜas 

 
Programmas saturs 

 
1. LR un ES saistošie likumi un normatīvie akti par energoefektivitāti – 16 stundas 

• LR Likumi par enerăētiku un energoefektivitāti 
• MK Noteikumi  
• LVS Standarti 
• LR Būvnormatīvu apskats 

2. Siltummācības un hidraulikas pamati – 32 stundas 
• Tehniskā termodinamika 
• SiltumapmaiĦa 
• Plūsmas mehānika 

3. Ēku tehniskās sistēmas un komunikācijas – 72 stundas 
• Apkure, apkures katli 
• Ventilācija / kondicionēšana 
• Ūdens apgāde un novadīšana 
• Elektroapgāde un komunikācijas 
• Gāzes apgāde 

4. Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika – 32 stundas 
• LR Būvnormatīvu apskats 
• Būvniecības siltumfizika 

5. Elektroapgāde / apgaisme – 20 stundas 
• Elektroapgāde 
• Apgaisme 
• Darba aizsardzība 

6. Būvklimatoloăija un telpu mikroklimats – 16 stundas 
• Būvklimatoloăija 
• Iekštelpu klimats 

7. Centralizētās siltumapgādes sistēmas – 30 stundas 
• Katlu iekārtas 
• Centralizētās siltumapgādes sistēmas un individuālie siltuma  

8. Ēku siltuma bilances aprēėins un enerăijas patēriĦa optimizācija – 24 stundas 
• Ēku enerăijas patēriĦš 
• Enerăijas patēriĦa optimizācija 

9. Enerăijas patēriĦa uzskaites metodes – 32 stundas 
• Siltumtehniskie mērījumi un automatizācijas pamati 
• Termogrāfija 
• Apkures katla lietderības koeficienta noteikšana 

10. Patstāvīgā darba izstrāde un gala pārbaudījums  

Kursu apjoms – 320 stundas atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.26 "Noteikumi par 
energoauditoriem (13.01.2009)", MK noteikumi Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēėina 
metode", MK noteikumi Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēėina metode".  
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Kursu apgūšana ir obligāts priekšnosacījums Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja sertifikāta 
saĦemšanai.  

Kursu pasniegšanā piedalīsies augsti kvalificēti Latvijas speciālisti ar praktiskā darba pieredzi 
nozarē un vairāki ārzemju speciālisti. 
 
Nodarbību laiki iespēju robežās tiks pieskaĦoti kursantu vēlmēm. 
 
320 stundu kursi notiks orientējoši divreiz nedēĜā, laikā no š.g. 7. septembra vai no grupas 
nokomplektēšanas brīža līdz 18. decembrim. 
 
Kursantiem ar priekšzināšanām būs iespēja mācīties pēc individuāla plāna par proporcionāli 
pārskaitāmo priekšmetu apjomam samazinātu mācību maksu. 

 

 
 

Apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes auditoru sagatavošanas 
programmas apraksts  

Kursu apjoms: 40 stundas Kursu ilgums: 4 nedēĜas 
 

Programmas saturs 
 

1. Apkures katli – 20 stundas 
•       ES un LR saistošie Likumi, MK Noteikumi, LVS standarti un normatīvie akti. 
• Enerăētiskais kurināmais. Kurināmā veidi, to raksturojumi un izmantošana. Degšanas 

procesi. Dūmgāzu sastāvs un analīze. 
• Apkures katli. To tipi, izmantošanas iespējas. Apkures katlu inspekcijas procedūra. 
• Apkures sistēmu galvenie siltumtehniskie rādītāji. Sistēmu inspekcijas procedūra. 

 
2. Gaisa kondicionēšanas iekārtas un sistēmas – 16 stundas 

• ES un LR saistošie Likumi, MK Noteikumi, LVS standarti un normatīvie akti. 
• Gaisa kondicionēšanas iekārtas un sistēmas. Teorētiskie pamati. Aukstuma aăenti un 

aukstuma nesēji. Dzesēšanas iekārtas un sistēmas. 
• Gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude. GKS automatizācija un mērījumi. 

Kondicionēšanas sistēmu pārbaudes procedūra. 
 

3.   Patstāvīgā darba izstrāde un gala pārbaudījums (ieskaite) – 4 stundas 
 

 Kursu apgūšana ir obligāts priekšnosacījums Latvijas Nacionālā akreditācijas 
biroja sertifikāta saĦemšanai. Kursu pasniegšanā piedalīsies augsti kvalificēti Latvijas 
speciālisti ar praktiskā darba pieredzi nozarē. Nodarbību laiki iespēju robežās tiks pieskaĦoti 
kursantu vēlmēm. 

 


