
Pasīvās mājas - būves pārmaiņām 

enerģētikā 

PassREg – Pasīvo ēku reģioni ar 
atjaunojamo enerģiju 

                    2.februāris, 2015. Tiskādi 



PassReg palīdz izaugsmes reģioniem: 

• Analizēt sasniegumus 

• Ļaut par tiem uzzināt citiem 

• Veidot apmācību, kvalitātes un 

sertifikācijas infrastruktūru; 

• Stimulēt speciālistu un produktu izaugsmi 

14 Partneri. 11 valstis. 3 gadi. 1 Mērķis. 
 

Atbalsta Pasīvo ēku reģionu izaugsmi 

Projekta mērķis - PassREg: ES atbalstīts projekts, programma “Intelligent 

Energy”, palīdz reģioniem ieviest ES mērķus ēku enerģijas patēriņa 

samazināšanā 

PassREg projekts 



PIEREDZĒJUŠIE REĢIONI 

Hannovere, Vācijā 

  Pasīvās ēkas 
koncepta dzimšanas 
vieta 

  Uzsākts 1980tajos 
gados 

  Ir politiska 
vienprātība un finanšu 
mehānismi 

  ES centrs 

  Nesenās politiskās 
saistības attiecībā uz 
Pasīvās ēkas standartu  

  Ātra izaugsme 
Pasīvo ēku būvniecībā 
un modernizēšanā 

Brisele, Beļģijā 

  Spēcīga nacionāla 
un reģionāla līmeņa 
politikas izstrāde 

  Būvniecības tirgū 
dominē Ierobežotas 
Peļņas Mājokļu 
Asociācijas  

  Nozīmīgi uzlabojumi 

Tirole, Austrijā 

Source: http://www.innsbruck2012.com Source: Eneffect Source: Eneffect 



Galvenie aspekti 

 

• Politiku un stratēģijas 

īstenošana 
 

• Finanšu atbalsta mehānismi 
 

• Izglītība un apmācību 

nepieciešamība 
 

• Kvalitātes nodrošināšana 

 

© Michael Tribus Architecture 

Viena objekta realizācija NAV mūsu mērķis. 

Programmai jārada lokāli veiksmes stāsti visās nozarēs! 

Mācoties no labākās 
prakses 



Galvenie rezultāti: 
Bāku projekti 

Avots: www.passreg.eu 

35 projekti visā Eiropā 

kalpo kā PassREg bāku 

(pilot) projekti: piemēri, 

kur pasīvo ēku principi ar 

atjaunojamo enerģiju ir 

pamats Gandrīz nulles 

enerģijas ēkām. 

 

 

Bāku projekti: 

• Jau pabeigtas ēkas un 

tās, kurās vēl būvdarbi 

turpinās; 

• No privātmājām līdz 

skolām un pat 

veseliem rajoniem; 



Ērgļu arodskola: 
 

- Arodskola dibināta 1960. gadā 
- Lielākā daļa skolas ēku celtas 1965-1972;  

Padomju laikā: 380 studenti 
Šobrīd: 200-230 studenti 

 
 
 
  
  



Bāku projekti 

© Passive House Institute 

Zema enerģijas patēriņa ēkas 

rekonstrukcija  

Tiskādi, Rēzekne, Latvija,  

LV4601  

 

 Siltumpatēriņš pirms: 

 185.65kwh/m²; 

  268.64 kwh/m² 

 

 Pabeigts: Augusts 2014 

 

Source: www.passreg.eu  

  

 

 



PassREg projekti Latvijā 

Tiskādu speciālā internātskolas kopmītņu ēka 

Ērgļu arodskolas 

 kopmītņu ēka 

Tiskādu vidusskolas ēka  



Būvējot pamatus:  
Kvalitātes nodrošināšana 

Kvalitātes nodrošināšanas metodes - sertifikāti: 

 

• Pasīvo Ēku Plānošanas Pakete (Passive House Planning 

Package (PHPP)) 

• Atbilstošu komponenšu sertifikāts 

• Pasīvās ēkas sertifikāts 

• Pasīvo ēku Projektētāja un Amatnieka sertikikāts 



Pasīvo ēku 
Amatnieks 

 

2013.gada novembrī, Vidzemes 

augstskolā 

 

• 3 dienu ilgs  Amatnieku kurss 

• 24 dalībnieki 

• 9 sertificēti pasīvo ēku 

Amatnieki Latvijā 

 

• Nākamais apmācību kurs tiek 

plānots? Informācijai sekot  -  

www.lvif.gov.lv  vai  

passivehouse.lv  



Pasīvo ēku Amatnieks 



Pasīvo ēku Amatnieks 



www.pasivamaja.lv 



Risinājumu avots –  

Brīvi rediģējama platforma, 

kas satur:  

 

•Risinājumus no Priekšgājēju 

reģioniem: Briseli, Hannoveri, 

Tiroli  

•Risinājumus no Sekotāju 

reģioniem;  

•Individuālos risinājumus 

 

Pievieno nākamo risinājumu!  

 

 w w w . p a s s r e g S O S . p a s s i v . d e  

Risinājumi: Risinājumu 
avots 



 
 

Galvenie rezultāti: 
Risinājumi – Passipedia  
 

Daudzi no PassREg atklājumiem tiek apkopoti 

Passipedia, dažādi jaunatklājumi, zinātniski pamatoti  ar 

Passive House saistīti raksti.  

Passipedia nemitīgi aug 

un tajā ir apkopoti dažādi 

pētnieciski raksti 

divdesmit gadu garumā 

 

 Visu rakstu kvalitāti 

pārbauda Passive House 

Institūta eksperti, lai 

pārliecinātos par to 

zinātnisko pamatotību 

 
 



 

PASĪVO ĒKU BALVA 2014 
92 projekti no 21 valsts ieskaitot renovācijas, komerciālās ēkas,  

ēkas īpašām vajadzībām, daudzdzīvokļu ēkas, izglītības ēkas un veselus rajonus…  

www.passivehouse-award.org 



Galvenie rezultāti: Pasākumi 
PASĪVO ĒKU DIENAS 







ES prioritārie mērķi: 

• Pēc 2020. gada visām jaunceltnēm jātuvojas nulles enerģijas 

patēriņa ēkas rādītājiem. Pēc 2018. gada jaunām 

ēkām, kurās atrodas valsts iestādes vai ēkas, kuras ir valsts 

īpašumā; 

 

• Renovācijas gadījumā jānosaka izmaksu ziņā optimāls 

energoefektivitātes līmenis; 

 

• Jāsamazina CO2 emisijas un nepieciešamais enerģijas 

daudzumus jānosedz ar atjaunojamo energoresursu palīdzību 



EIROPA 2020: STRATĒĢIJA GUDRAI,  
ILGTSPĒJĪGAI UN IEKĻAUJOŠAI IZAUGSMEI 

Jāsamazina SEG 
emisijas par 

20% 

Jāpalielina AER 
izmantošana  

par 20% 

Jāsamazina enerģijas 
patēriņš par 20% 



ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES 
DZĪVOJAMĀM ĒKĀM 

<15-30 

kWh/(m2a) 
30-40 

kWh/(m2a) 

40-60 
kWh/(m2a) 

60-100 
kWh/(m2a) 

100-200< 
kWh/(m2a) 

Pasīvā ēka; 

Gandrīz 

nulles 

patēriņa ēka 

Zema patēriņa 

ēka; Renovācija 

ar pasīvās ēkas 

komponentēm 

Racionāli būvēta 

vai renovēta ēka 

Pēc Latvijas 

būvnormatīva 

būvēta ēka 

Nesiltināta ēka 



Kontakti   

 

 

 

 

 

SIA "Vides Investīciju fonds" 

Ģertrūdes 12 - 2, Rīga 

tel. 67458111 

zane.ramane@lvif.gov.lv 

www.lvif.gov.lv 

 

© BRE 


