
 
 

 

 

  

Biedrība „Passive House Latvija” sadarbībā ar Vides Investīciju fondu un Vidzemes 

Augstskolu piedāvā apmeklēt Pasīvo ēku Amatnieku kursu. 

Kursi notiks 27.-29. novembrī, no plkst. 9:00 – 18:00, Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4a. 

Samaksa par kursu apmeklējumu 99.00 Ls + PVN (140.87 EUR + PVN).  

Pieteikties līdz 22. novembrim: 

Vidzemes Augstskola -   tālr.: 28374150, e-pasts vmc@va.lv, Zane Bērziņa 

Passive House Latvija -  tālr.: 67373208, e-pasts birojs@passivehouse.lv, Linda Malvesa 

Zema enerģijas patēriņa ēka ir būtiski atkarīga no norobežojošo konstrukciju kvalitātes 

un ventilācijas tehnoloģijas.  

 

Sertificēts Pasīvo Ēku Amatnieks 

… varēs novērtēt ēkas projekta dokumentāciju attiecībā uz enerģijas aspektiem; 

… spēs identificēt būvniecības problēmas agrīnā stadijā, praksē pielietojot siltumfizikas 

un būvfizikas principus; 

 … uz līdzvērtīgu zināšanu pamata spēs atrisināt problēmas kopā ar citiem speciālistiem, 

kuri iesaistīti būvniecībā.  

 

Speciālistu saraksts, kuri apguvuši apmācību kursu par Pasīvām ēkām un ir iepazinušies 

ar Pasīvo ēku principiem, tiks ievietots Sertificētu Pasīvo Ēku Amatnieku mājas lapā: 

www.passivehouse-trades.org  un Latvijas PASSREG mājas lapā.  

Sertificēts Pasīvo ēku  
Amatnieks 

Pirmais kurss Latvijā tiek organizēts Intelligent Energy Europe projekta Passive House 

Regions with Renewable Energies – PassREg ietvaros, latviešu valodā, un ar salīdzinošiem 

skaidrojumiem par Latvijas būvnormatīviem. 

 

Biedrība Passive House Latvija 
Reģ. Nr. 40008142817 
Konts: LV50HABA 0551 0258 5 2915 
Tomsona 2-2, Rīga, LV 1013 
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http://www.passivehouse-trades.org/


 
 

  

 

  

 

 

 

 

Sertificēts Pasīvās Ēkas Amatnieks - kursa saturs 
Specializācijā Ēku norobežojošās konstrukcijas/Ēku inženiertīkli 

 
 
 

 

 

Pasīvo ēku ekonomiskā efektivitāte (90 min.) 

Hermētiskums (90 min.) 

Būvniecības process (90 min.) 

Ēku norobežojošās konstrukcijas 

Siltumizolācija (90 min.) 

Termiskie tilti (90 min.) 

Logi ( 90 min.) 

Esošās ēkas (120 min.) 

 

 

 

 

Ēku inženiertīkli 

Ventilācija (180  min.) 

Ventilācija esošās ēkās (45 min.) 

Siltumapgāde (180 min.) 

 
3.2.3. Pamatprincipi: Termiskie tilti 
3.2.4. Pamatprincipi: Logi (apmēram 90 min) 
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Lektori: 
Sertificēti Pasīvo ēku projektētāji un konsultanti – Anda Kursiša, Kārlis Grīnbergs 

Speciālisti – Mare Reinberga (termiskie tilti, logi), Dmitrijs Ivancovs (apkure, ventilācija) 
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Pasīvo ēku pamatprincipi (90 min.) 

Svarīgi! Informācija par sertifikācijas eksāmenu. Eksāmena datums – 23. janvāris, pieteikšanās 

eksāmenam kursu pēdējā dienā. Eksāmena izmaksas 1 cilvēkam: 200 EUR + PVN  

(125 EUR fiksētās izmaksas Passive House Institut, 75 EUR tulkošanas un organizēšanas izmaksas). 

Eksāmenu varēs likt arī vēlāk, tie tiks organizēti regulāri 3-4 reizes gadā.  

Arī kursi būs regulāri, cena no 2014. gada orientējoši 450-500 EUR + PVN.  


