
                  

 

Aicinām apmeklēt 
PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENAS 

2019.gada 8.- 10. novembrī 
 
Šogad 8., 9. un 10. novembrī jau astoto gadu pēc kārtas norisināsies "Passive House Latvija" un Viedās 
pilsētas klastera organizēts pasākums - PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENAS. Šī pasākuma ietvaros 
ikvienam interesentam tiek dota iespēja klātienē apskatīties un iepazīties ar pasīvajām ēkām un uzdot 
sev interesējošus jautājumus speciālistiem. Pasākuma mērķis ir gūt priekšstatu par pasīvo ēku 
koncepciju un to, ka nākotnes ēku formula - zemas izmaksas, komforts un ilgtspēja - ir pieejama jau 
tagad. Jāatzīmē, ka pasīvo ēku atvērto durvju dienas notiek vienlaicīgi visā pasaulē - apskatei visā 
pasaulē tiks atvērti vairāki simti ēku. Eksperti demonstrēs, kā šīs ēkas funkcionē, un to iedzīvotāji stāstīs 
par savu pieredzi. 
Latvijā atvērto durvju dienu laikā aicinām pieteikties apmeklēt sekojošas pasīvās ēkas un A klases ēkas 
ar pasīvo ēku komponentiem: 

 

Pasīvās ēkas - siltumenerģijas patēriņš līdz 15 kWh/m2 gadā 

 

 
 

 

ĀDAŽU BRĪVĀS VALDORFA SKOLAS SPORTA ZĀLE 
Adrese: Attekas iela 35, Ādaži  
Apskates laiks: 8. novembris pl. 13:30 – 16:00, 
9. novembris pl. 12:00 – 14:30 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs SIA „Eva Sistēmas” vadītājs, energoefektīvu 
apkures (siltumsūkņu sistēmu) un ventilācijas 
risinājumu eksperts Kārlis Platacis 
Interesanti: Ēkai ļoti zems siltuma patēriņš gadā uz 1 
m² un Latvijas tirgum nepierasti zemas realizācijas 
izmaksas, kā arī efektīva siltumsūkņu apkure, 
rekuperācija ar mitruma atguvi (entalpija) un griestu 
starojošo paneļu apsilde. “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2017” pasākumā saņēmusi balvu “Klimata 
draugs”.  
Ēku raksturo: 
·         gada patēriņš <15 kWh/m² gadā; 
·         Platība 921 m²; 
·         Būvapjoms 6500 m³; 
·         Apkure 350 EUR gadā; 
·         Ventilācija 120 EUR gadā; 
·         Apkures izmaksas mēnesī (7 mēnešu apkures 
sezona) 1 m² - EUR 5.4 centi; 
·         Projekta gala izmaksas < 960 EUR/m² Ieskaitot 
PVN; 
·         AVK gala izmaksas < 124 EUR/m² Ieskaitot PVN. 
 



                  

 

 
RŪPNIECISKI RAŽOTA PASĪVĀ DVĪŅU MĀJA 
Adrese: Zeltiņu iela 82, Mārupe, Mārupes novads 
Apskates laiks: 8. novembris pl. 10:00 – 18:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com   
Vizīti vadīs Andis Krauklis no SIA “Passive House 
Factory” - videi draudzīgu, ekoloģisku un 
energoefektīvu māju projektēšanas, ražošanas un 
būvniecības eksperts 

 

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – 
BIBLIOTĒKA „SALA” 
Adrese: Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas novads 
Apskates laiks: 8. novembris pl. 11:00 – 20:00, 
9. novembris pl. 9:00 – 17:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com   
Vizīti vadīs Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centra vadītāja Ieva Prauliņa 

 

RŪPNIECISKI RAŽOTA PASĪVĀ MĀJA ĀDAŽOS 
Adrese: Dūņezera iela 8, Divezeri, Ādažu novads 
Apskates laiks: 9. novembris pl. 10:00 – 13:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com   
Vizīti vadīs mājas īpašnieks Reinis Laguns kopā ar Andi 
Kraukli no SIA “Passive House Factory” - videi 
draudzīgu, ekoloģisku un energoefektīvu māju 
projektēšanas, ražošanas un būvniecības eksperts 
Interesanti: Projektu raksturo komforts, izcila gaisa 
kvalitāte, klusums, veselīga māja, pavisam niecīgas 
apkures izmaksas. 



                  

 

EKONOMISKA KOKA KARKASA PRIVĀTMĀJA  
Adrese: Burtnieku iela 2, Vīkuļi, Babītes novads 
(ciemats “Jaunburtnieki” 3 km no Piņķiem) 
Apskates laiks: 9. novembris pl. 10:00 – 17:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs ēkas īpašnieks, būvnieks, projekta attīstītājs 
Kristaps Dūšelis un SIA “I2” vadītājs, pasīvu ēku 
dizaineris, lektors un inovators Krists Slokenbergs  
Interesanti: Iespēja apmeklēt īstu Pasīvu ēku. Ieraudzīt 
tās komfortu un kvalitāti. i2 Factory paspārnē radīta 
novatoriska būvniecības sistēma, kas ļauj būvēt ātrāk 
un efektīvāk, bet ne dārgāk. Tā ir jauna tipa 
ekonomiskā pasīvā ēka un pirmais solis sociāli 
atbildīgā būvniecībā! Šajā objektā ir iebūvēti logi, kas 
tikko ieguvuši II vietu kā energoefektīvākaie un 
ekonomiskākie būvniecības komponenti Pasaulē. 

 

A klases ēkas - siltumenerģijas patēriņš līdz 40 kWh/m2 gadā (publiskām ēkām līdz 45 kWh/m2) 

 

 

VIENĢIMENES PRIVĀTMĀJA JŪRMALĀ  
Adrese: Valtera Prospekts 18, Jūrmala 
Apskates laiks: 9. novembris pl. 12:00 – 18:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com   
Vizīti vadīs energoefektīvu ēku projektētājs un 
būvnieks Edgars Bredovskis 
Interesanti: Pārdomāta arhitektūra un 
funkcionalitāte, kas apvienota atbildīgi radītā 
ilgtspējīgā projektā ar zemēm ikmēneša uzturēšanas 
izmaksām. Paša autora vārdiem: “šī ēka ir kas vairāk  
nekā ēka – tas ir dzīvesveids”. 



                  

 

 
RŪPNIECISKI RAŽOTAS BRĪVDIENU MĀJAS LĪGATNĒ 
Adrese: Ķempju iela 10, Līgatne, Līgatnes novads 
Apskates laiks: 10. novembris pl. 11:00 – 15:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com   
Vizīti vadīs Andis Krauklis no SIA “Passive House 
Factory” - videi draudzīgu, ekoloģisku un 
energoefektīvu māju projektēšanas, ražošanas un 
būvniecības eksperts 

 

VIENĢIMENES MĀJA „DAUGAVIŅAS” 
Adrese: Ikšķile 
Apskates laiks: 8. novembris pl. 11:00 – 12:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com  
Vizīti vadīs mājas īpašnieks Voldemārs Jānis Uplejs 
Interesanti: Viena no pirmajām pasīvajām ēkām 
Latvijā, tiek apsildīta tikai ar vienu kamīnu bez 
speciālas siltuma pārvades sistēmas. 

 

VIENĢIMENES MĀJA, KOKA/MŪRA 
Adrese: Rāmavas iela 39, Rāmava 
Apskates laiks: 9. novembris pl. 10:00 – 14:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs  un par ēkas risinājumiem stāstīs arhitekts 
un konstruktors Dainis Gelbergs, ēkas īpašnieks un 
SIGA pārdošanas daļas vadītājs Baltijas valstīs Ervīns 
Pelsis – specializējies ēkas blīvuma (hermētiskuma) 
jautājumos 
Interesanti: Kompaktais plakanais jumts, mājā par 
tvaika barjeras slāni izmantota SIGA Majrex patentēta 
membrāna, ārējā čaula koks, starpsienas no mūra 
abos stāvos, visaugstākajām energoefektivitātes 
prasībām atbilstoši “i2 Factory” logi un durvis, 
Cembrit lokšņu fasāde. 



                  

 

SMARTWIN LOGU RAŽOTĀJU BIROJS 
Adrese: SIA i2, Guntiņas-1, Saurieši, Salaspils novads 
Apskates laiks: 8. novembris pl. 15:00 – 17:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com   
Vizīti vadīs Krists Slokenbergs - i2 Factory dibinātājs 
un vadītājs, pasīvo ēku dizaineris, lektors un 
inovators. Viņš ir bijis iesaistīts visos lielākajos 
Zviedrijas pasīvo ēku projektos. IG Passivhaus, 
International Passive House Association, BNI Latvia 
biedrs 
Interesanti: I2 Factory ir vienīgā ražotne Latvijā, kas 
specializējas augsti energoefektīvu un pasīvu logu 
ražošanā. Un tas ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram 
ir A klases logu un durvju sertifikāts, izsniegts 
“Passivhaus Institut”, Darmštatē (Vācijā). 
Šajā objektā ir loga prototips, kas tikko ieguvis II vietu 
kā energoefektīvākais un ekonomiskākais būvniecības 
komponents Pasaulē. 
“Mums ir ļoti interesants ražošanas process, 
cenšamies allaž domāt ārpus rāmja un būsim priecīgi 
dalīties ar saviem atklājumiem”, aicina uzņēmuma 
dibinātājs Krists Slokenbergs. 
 

 

SAVRUPMĀJA SIGULDĀ 
Adrese: Sapņu iela 16, Sigulda, Siguldas novads 
Apskates laiks: 9. novembris pl. 13:00 – 16:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com   
Vizīti vadīs ēkas  projekta autors Jānis Bērziņš 
(SIA''ARCHE'') - sertificēts pasīvo ēku projektētājs un 
energoauditors 
Interesanti: Siguldā būs iespēja iepazīties ar gandrīz 
nulles enerģijas vienstāvu ģimenes mājas būvniecības 
procesu, kas sākotnēji bija domubiedru ideja dalīties 
ar teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem par to, 
cik tad šodien maksā uzbūvēt 2021. gada 
energoefektivitātes standartiem atbilstošu koka 
karkasa ēku. Aicinām katru, kam sirdī ir nerealizēts 
sapnis par savu privātmāju uzzināt praktiskus 
padomus par gandrīz nulles enerģijas ēkas būvniecību 
un to kādas ir šādas ēkas izmaksas un ekspluatācijas 
izdevumi. 



                  

 

PRIVĀTMĀJA ZAĶUMUIŽĀ 
Adrese: tikšanās pie Zaķumuižas centrālā Zaķa (ēka 
atrodas 100m attālumā) 
Apskates laiks: 10. novembris pl. 12:00-14:00 
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com   
Vizīti vadīs SIA „Eva Sistēmas” vadītājs, 
energoefektīvu apkures (siltumsūkņu sistēmu) un 
ventilācijas risinājumu eksperts Kārlis Platacis 
Interesanti: Nepārspīlētas AVK ar pragmātisku 
efektivitāte:izbūve attiecību, efektīva siltumsūkņu 
apkure, rekuperācija ar mitruma atguvi (entalpija), 
ģeotermālā priekšsilde/priekšdzese ventilācijas 
sistēmai, dabīgi un skaisti apdares materiāli: koks, 
māls, kaļķis, tadelakts, gaisa pieplūde grīdā.  
Ēku raksturo:  
·         Platība 270 m²; 
·         Apkure 305 EUR gadā; 
·         Ventilācija 40 EUR gadā; 
·         Apkures izmaksas mēnesī (7 mēnešu apkures 
sezona) 1 m² - EUR 16 centi; 
·         AVK gala izmaksas <93 EUR/m² Ieskaitot PVN. 
 

 

 

  



                  
 

2019.gada 8.-10.novembra  PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENU norises kalendārs 

 


