
Sešu dzīvojamo māju ciemats 
Raiskumā 

„Hiacintes”, „Acālijas”, „Peonijas”, „Jasmīni”, „Narcises”, 
„Lavandas”. Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas nov. 

SIA «HUS.LV ECO HOUSES»

valdes loceklis Raimonds Bondars



Koka karkasa paneļu mājas. Kāpēc tieši šādas mājas ?

Ekoloģiska dzīves telpa

Ekoloģiski tīrs, dabīgs materiāls

Labvēlīga ietekme uz ekosistēmu

Mājīga un patīkama noskaņa

Neierobežotas būvniecības iespējas

Uzbūvēšanas ātrums

Konstrukcijas stabilitāte 

Vieglums

Koks kā estētiska vērtība

Zemākas būvniecības izmaksas 

Būvēt jebkuros laika apstākļos Ērtāka un lētāka ekspluatācija



Rūpnieciski ražoti koka karkasa paneļi
Ārsiena ar koka apdari. Raiskuma projekta risinājums.

U = 0,14 W/m2K

1. Fasādes apdares dēļi 19mm

2. Koka latojums 25 x 45 mm

3. Kokšķiedru plātne 40 mm

4. Koka karkass 45 x 145 mm

5. Minerālvates siltinājums 150 mm

6. Tvaika barjera

7. Koka komunikāciju latojums 45 x 45 mm

8. Minerālvates siltinājums 50 mm

9. Iekšējā apdare – koka apdares dēļi vai ģipškartons 12.5 mm



Rūpnieciski ražoti koka karkasa paneļi
Ārsiena ar dekoratīvo apmetumu. Alternatīva – pieprasītākā Latvijā.
U = 0,17 W/m2K

1. Dekoratīvais apmetums 4mm

2. Kokšķiedru plātne 40 mm

3. Koka karkass 45 x 145 mm

4. Minerālvates siltinājums 150 mm

5. Tvaika barjera

6. Koka komunikāciju latojums 45 x 45 mm

7. Minerālvates siltinājums 50 mm

8. Iekšējā apdare – klienta izvēle



Varam izmantot dažādus siltumizolācijas materiālus

Minerālvate

(izmantots Raiskumā)
Kokšķiedras plātnes

(izmantots Raiskumā)
Akmens vate

(alternatīva)
Beramās vates

(alternatīva)



Ēkas gaisa caurlaidības tests – kvalitātes rādītājs!
Ēkās tika veikts ēku gaiscaurlaidības pārbaude, izmantojot Blower Door tehnoloģiju, lai pārbaudītu blīvumu.

Neblīva ēka - nekontrolējama siltā gaisa noplūde un aukstā āra gaisa ieplūde.

Neblīvumi un svaigs gaiss ‐ nav viens un tas pats.

Kāpēc ēkas blīvums ir būtisks ?

Ēkas gaisa blīvuma pakāpes sadalījums

Mērvienība Energoefektīva ēka Blīva ēka Neblīva ēka Ļoti neblīva ēka

Gaisa apmaiņas 
kārta

pie 50 Pa, h‐1
zem 1 1‐3 3‐8 virs 8

Nepareizi siltināta ēka Pareizi siltināta ēka



Atzinums -Energoefektīva ēka – kvalitatīva ēka!



Kā tapa sešu māju ciemats .



SIA «HUS.LV ECO HOUSES»
Vairāk kā 20 gadu laikā ir uzkrāta nozīmīga

profesionālā pieredze un kompetences, līdz ar to

varam apgalvot, ka klientiem piedāvājam ļoti augstas

kvalitātes pilnu pakalpojumu klāstu.



Sabiedrības ieguvums

Sakopta ainava, kas vedina uz tuvību ar dabu un uzsver tās nozīmi ikdienas dzīvē.

Energoefektīva māja - jo mazāk enerģijas Jūsu māja patērē, jo vairāk Jūs ietaupāt.

Ietaupāt gan savam, gan apkārtējās vides labumam. 

Atjaunojamo dabas resursu izmantošana ēku būvniecībā.
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