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Zinātniski praktiskā semināra ”Ceļā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām Latvijā” anketa

1. Lūdzam uzrādīt Jūsu darbības sektoru
□ Arhitektūra/projektēšana
□ Būvniecība
□ Pašvaldības/valsts institūcijas
□ Ekspertīze/energoaudits
□ Cits:

2. Vai likumdošana ēku energoefektivitātes jomā ietekmē Jūsu darbības sfēru
□ Ietekmē pozitīvi
□ Ietekmē negatīvi
□ Neietekmē
□ Cits:

3. Lūdzu atzīmējiet, jūsuprāt, energoefektīvās/pasīvas/gandrīz nulles enerģijas ēkās svarīgākās īpašības:
□ Laba ārējo norobežojošo konstrukciju siltumizolācija
□ Ēkas norobežojošo konstrukciju gaisa necaurlaidība
□ Liela konstrukciju termiskā masa (siltuma inerce)
□ Termisko tiltu minimizācija
□ Ventilācijas sistēma ar gaisa rekuperāciju
□ Ēkas sistēmu vadības sistēma (BMS) / “gudrā” ēka
□ Cits:

4. Kādas, jūsuprāt, prasības ir definētas Latvijas likumdošanā/normatīvajos dokumentos:
□ Ēkas norobežojošo konstrukciju maksimālie siltuma caurlaidības koeficienti U
□ Ēkas termisko tiltu maksimālie siltuma caurlaidības koeficienti ψ
□ Ēkas norobežojošo konstrukciju maksimālā gaisa caurlaidība q50

□ Labojuma koeficients Δλw būvelementos lietojamiem siltumizolācijas materiāliem
□ Ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēma (klases A līdz F)
□ Ēnergoefektivitātes prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām
□ Energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis jaunbūvēm
□ Energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis pārbūvējamām/atjaunojamām ēkām



5. Kādas bis.gov.lv iespējas Jūs izmantojiet biežāk
□ Būvkomersantu reģistrs
□ Būvspeciālistu reģistrs
□ Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes joma reģistrs
□ Ēku energosertifikātu reģistrs
□ Būvinspektoru reģistrs
□ Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs
□ Ikdienā neizmantoju
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"Veiktā aptauja nav reprezentatīva un atspoguļo tikai to semināra "Ceļā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām Latvijā" dalībnieku viedokli, kas aizpildīja aptaujas anketas".
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