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Pasīvā māja. Kas tas ir? Šis termins ir zināms jau ilgāku lai-
ku, taču “Passive House Latvija” (turpmāk – PHL) direktors 
KĀRLIS GRĪNBERGS saka, ka Latvijā šis jēdziens ir aktīvs 
ne ilgāk kā 10 gadus. Runājot par energoefektivitāti, pasīvā 
māja patērē par 80 līdz 90 procentiem mazāk enerģijas nekā 
Latvijas vidējā māja (60-70% attiecībā pret jaunuzceltajām 
mājām). Taču svarīgāks par efektivitāti pasīvajā mājā ir cits 
aspekts – apdzīvojamība un perfekts mikroklimats. 

PHL šobrīd palielina savu sabiedrisko aktivitāti pēc ne-
ilga pārtraukuma, kura laikā lielāka uzmanība tika pievērsta 
izglītības jautājumiem un sadarbību ar nozari, ar mērķi uz-
labotu pasīvās mājas standarta īstenošanu. Kārlis atklāj, ka 
vēl viens būtisks šķērslis energoefektivitātes veicināšanai ir 
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bijuši uzņēmumi, kas izmantoja klien-
tu un ekspertu maldināšanu ar mērķi 
gūt finansiālu izdevīgumu. Piemēram, 
“nano krāsa” – tika apgalvots, ka tā 
darbojas tāpat kā minerālvates izolā-
cijas slānis. Teorētiski šī krāsa patei-
coties savām atstarošanas īpašībām, 
ir funkcionāla tikai vakuumā, piemē-
ram, kosmosā, bet ražotāju mārke-
tinga materiālos tas nez kāpēc netika 
pieminēts. Arī termins “pasīvā māja” 
ir daudzviet izmantots bez patiesas 
izpratnes par jēdzieniem un kvalitātes 
standartiem. Tieši tādēļ PHL tīmekļa 
vietnē ir atsevišķa sadaļa ar nosauku-
mu “Mīti par pasīvajām mājām”.

Kārlis kopā ar dažādu ekspertu 
komandu (sākot no enerģijas audito-
riem līdz inženieriem un arhitektiem) 
strādāja pie straujas kapacitātes pa-
augstināšanas, apmācot ekspertus 
un uzsākot pārrobežu sadarbību ar 
CMB uzņēmumu. Tādējādi viņi varē-
ja (un vēl joprojām var) nodrošināt 
kvalitatīvu apmācību gan pasīvo māju 
projektētājiem, gan būvniekiem. PHL 
vadītās apmācības ir starptautiski at-
zītas, un sertifikāts tiek izsniegts tikai 
pēc starptautiska eksāmena nokārto-
šanas.

http://pasivamaja.lv

Kārlis  
Grīnbergs, 
Pasīvā māja

Runājot par energoefektivitātes 
veicināšanu, Kārlis ar prieku stāsta, 
ka situācija kļūst labāka – būvniecības 
standarti tiek uzlaboti katru gadu (ir 
iestrādāts mehānisms energoefekti-
vitātes paaugstināšanai, lai panāktu 
būves ar gandrīz nulle enerģijas pa-
tēriņu), un sabiedrībai ir pieejama 
plašāka informācija par šo jautājumu, 
tāpēc PHL kā pasīvo māju veicinātāja 
un ekspertu centra nozīmīgums tikai 
palielināsies. Kārlis uzskata, ka tradi-
cionālās būvniecības metodes neat-
bilst energoefektivitātes prasībām, un 
viņa personiskās simpātijas pieder iz-
turīgiem un ilgi kalpojošiem materiā-
liem. Turklāt, tas ir subjektīvi lieliskā-
kais resurss, ko var piedāvāt Latvija.

“Tiksimies pēc gada –  
daudz kas jau būs 
padarīts.”
- KĀRLIS GRĪNBERGS
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Anrijs Tukulis
“Elektrum 

Energoefektivitātes 
centra” 

Energoefektivitātes 
projektu vadītājs

 www.esmuefektivs.lv

“Elektrum Energoefektivitātes centrs” (EEC) jau 21 gadu 
veido sabiedrības izpratni par efektīviem energoresursu iz-
mantošanas paradumiem. Piemērs EEC izveidei 1997. gadā 
ņemts no līdzīgām Rietumeiropas kompānijām, kas patērētā-
ja izglītošanu uzskatīja par korporatīvo sociālo atbildību. Lai 
gan tolaik AS “Latvenergo” atradās monopola pozīcijā Lat-
vijā un klientu aicināšana samazināt patēriņu šķita neloģis-
ka ideja biznesam, vēlme attīstīties ilgtspējīgi bija spēcīgāka. 
Elektroenerģijas tirgus atvēršana nozīmēja lielāku fokusu arī 
uz juridisko klientu auditoriju un tās izglītošanu par ener-
goefektīviem risinājumiem. Projektu vadītājs Anrijs ar prieku 
atzīmē, ka līdz ar jaunām Eiropas direktīvām un dažādiem 
pienākumiem arī juridiskajiem klientiem, energoefektivitātes 
tēma palika daudz aktuālāka. 

Anrijs pašlaik studē RTU vides zinātnes doktorantūrā. 
Ieraugot EEC prakses sludinājumu, Anrijs pieteicās praksē – 
pēc diviem prakses termiņiem un mācekļa perioda, Anrijs nu 
jau 2 gadus ir EEC projektu vadītājs. Šajā periodā viņš kļu-
va par ekspertu ne tikai centrā, bet arī savā ģimenē, jo dau-
dzus risinājumus Anrijs vispirms izmēģina pats – piemēram, 
pie ieteikuma izvērtēt viedās mājas risinājumu uzstādīšanu 
automātiskai apkures regulēšanai viņš nonāca pēc tam, kad 
mēģināja samazināt izmaksas par apkuri mājās, manuāli sa-
mazinot apkures temperatūru pirms naktsmiera un no rīta to 
paaugstinot, kā rezultātā rītos bija jāsalst.

Pēdējos 6 gadus centrs cenšas piesaistīt dažādas kompe-

tences lietpratējus, ražotājus, pārstāv-
jus, kā arī ekspertus no ārzemēm, lai 
semināros dalītos ar jauniem, videi 
draudzīgiem un efektīviem risināju-
miem. 2018. gada deviņos mēnešos 
EEC organizēja 30 seminārus  – tie 
vienmēr ir bez maksas un tiek plaši 
apmeklēti. EEC notiek gan privātas 
konsultācijas, gan grupu ekskursijas – 
centrā ir izstādīts plašs elektroierīču 
klāsts  – ekskursijas laikā interesen-
tiem ir iespējas uzzināt to darbības 
principus un praktiski pārliecināties 
par to iespējām energoefektivitātes 
paaugstināšanā. Anrijs dalās novēro-
jumā, ka izmainīt bērnu paradumus 
ir daudz vieglāk, turklāt bērni savas 
jaunās zināšanas izplata arī ģimenē. 
Skolēnu erudīcijas spēlē “Gudrs, vēl 
gudrāks” ir jautājumi par energoefek-
tivitāti, kurus palīdzēja sagatavot cen-
tra speciālisti.

Anrijs atklāj, ka sadarbība ar ražo-
tājiem balstās uz līdzīgām vērtībām 
un vēlmi izglītot patērētājus. Neviena 
no ierīcēm centrā nenonāk “apmaksā-
ta”  – visas ierīces tiek testētas, veik-
ti mērījumi par to, vai tiek sasniegta 
solītā energoefektivitāte, kas palīdz 
centram saglabāt objektivitāti. Tiek 
izstrādāti dažādi specializēti mate-

“Ja visa enerģija tiek saražota zaļi, bez emisijām, tad nebūtu 
tik svarīgi, neizmantot kvēlspuldzi un citas neefektīvas 
tehnoloģijas, bet tā kā 100 % zaļai enerģijai vēl ir tāls ceļš, 
jāsāk ar to, ko varam darīt. Ar energoefektivitāti.” 

riāli – kā piemēru Anrijs min izstrādā-
tās interaktīvās vadlīnijas, kas citiem 
uzņēmumiem palīdzējušas ieviest 
ISO-50001 energopārvaldības stan-
dartu. Centrā tika pieņemts lēmums, 
ka ir tikai viens veids, kā izprast visas 
šī standarta detaļas – vadoties no pašu 
pieredzes, tāpēc EEC standarta ievie-
šanu izmēģināja uz “savas ādas” pilo-
tprojektā, ko pēc tam ieviesa arī viss 
uzņēmums.

Mainot elementārus paradumus, 
cilvēks vidēji var ietaupīt pat 15 % 
patērēto energoresursu  – gaismas 
izslēgšana, pametot istabu, ūdens 
aizgriešana, mazgājot traukus, un 
citas lietas ļoti palīdz ietaupīt. Kā ie-
meslu, kāpēc tik svarīgi ir strādāt ar 
indivīdiem, Anrijs min piemēru par 
kvēlspuldzēm – tās ražot un importēt 
Eiropas Savienībā mājsaimniecību va-
jadzībām aizliegts jau kopš 2012. gada, 
taču tās joprojām var atrast veikalu 
plauktos. Pārdevēji sniedz gan viltus 
iemeslus, kā specializēšanos uz juri-
diskiem klientiem vai specializētam 
pielietojumam, gan arī atklāti atzīst, 
ka importē tās kā elektriskos sildītā-
jus – kvēlspuldzei ap 95% no patērētās 
enerģijas ir siltuma zudumi, un izsta-
rotā gaisma ir vairāk ‘’blakusefekts’’.


