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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

Līga un
Tomass Krīgeri  

(Thomas Kruger
biedrības

“Smiltenei un Latvijai” 
vadītāji

http://smilteneiunlatvijai.blogspot.com/

Ierodoties Lejas Varicēnos, grūti pateikt, ka ir darbadienas 
vakars – dzimšanas dienas svinības un dejas norit pilnā sparā. 
Līga stāsta, ka pārvākšanās uz Smiltenes apkaimi bija vien-
kāršs lēmums, ģimene ar bērniem vēlējās dzīvot tuvāk dabai. 
Tomass ir elektroinženieris, Līga  – skolotāja, un pāris ātri 
saprata, ka lauksaimnieki no viņiem nesanāks, bet tajā pašā 
laikā bija skaidrs, ka saimniecībai jārada pievienotā vērtība. 
Atklāsme nāca pēc Tomasa vizītes Itālijā, kur Ekociematu Di-
zaina Kursos(EDK) tika iegūtas zināšanas par permakultūras 
pamatiem. Uzskatāms piemērs ir kartupeļu audzēšana, ko 
pirmajā gadā saimnieki mēģināja darīt ar arklu un rokām – šis 
process gan Līgai, gan Tomasam traumējis muguru, un pāris 
nosolījās to vairs nedarīt. Šobrīd kartupeļi tiek audzēti zem 
salmiem ar nelielu daļu no tās piepūles, kas bija nepiecieša-
ma pirms tam. Lēnām saimniecībā parādījās vistas, kazas, cū-
kas – viss kopā sācis veidot loģisku sistēmu. 

Liela palīdzība saimniecības izveidē nāca no dažādu kopienu 
brīvprātīgajiem, un ar laiku saimniecība nostabilizējusies kā ap-
mācību vieta, kur jauniem cilvēkiem mācīties alternatīvus veidus 
kā dzīvot laukos un kā būt pašpietiekamiem. Vienas no pēdējām 
mācībām bijušas par “hobitu” mājiņu būvēšanu – šāda tipa būve 
sastāv tikai no saimniecības apkārtnē atrodamajiem materiā-
liem – nojauktā šķūņa brusām, māla, akmeņiem un salmiem. 

Līga atklāj, ka raķeškrāsnis ieguva popularitāti Latvijā pa-
teicoties Tomasam. Raķeškrāsnī malka sadegot divreiz – no 

sākuma koks; pēc tam dūmgāzes – kas 
rada tik intensīvu karstumu, ka mājas 
sildīšanai visas dienas garumā pietiek 
ar desmit nelielām pagalītēm. Šī me-
tode rada mazāk izmešu, kā arī popu-
laritātei palīdz fakts, ka krāsns mū-
rēšanā daudz specifisku prasmju nav 
nepieciešams. Šo krāšņu mūrēšanu 
Tomass jau kopš 2013. gada pasniedz 
darbnīcu veidā.

Pati biedrība Smiltenei un Latvijai, 
eksistēja jau pirms Līgas un Tomasa 
iesaistīšanās, taču laika gaitā organizā-
cija kļuvusi nevajadzīga, tāpēc Līgas un 
Tomasa devums to “reanimēja”. Līdz 
ar to, laika gaitā iesaistītās puses mai-
nījušās vairāk no izglītības un kultūras 

“Mēs uzrīkojam darbnīcu par 
brīvu, dalībnieki iemācas kā 10 
kubikmetru vietā ziemas laikā 
iztikt ar 3, gaisā netiek palaists 
CO2 un mežā var atstāt trīs reiz 
vairāk koku. Vienkārši, bet trīs 
labas lietas, to arī mēs gribam 
rādīt cilvēkiem. Nevis braukt 
pelnīt naudu Īrijā un atgriezties 
pēc 7 gadiem ar tikpat tukšu 
kontu kā aizbraucot.” 

– ThOMAS

“Mēs vēlamies, lai cilvēki 
apzinās, ka tie resursi, kas 
ir vajadzīgi laimīgai dzīvei 
laukos tev ir pieejami. Tu 
dzīvo ar to kas tev ir vienā 
vidē un novērtē to. ”

– LĪgA

iestādēm uz cilvēkiem, kas interesējas 
par eko pieejām dzīvei. 

Jaunākais biedrības sasniegums ir 
apstiprināts projekts ar nosaukumu 
“Offgrid renewable energy” – biedrība 
nākamo divu gadu laikā rīkos darbnī-
cas, dodot iespēju reģionu iedzīvotā-
jiem apgūt prasmes, lai izveidotu un 
operētu saules kolektorus, vēja turbī-
nas, biogāzi ieguves, ūdens un kinētis-
kos ģeneratorus. Līga ar prieku klāsta, 
ka projekta noslēgumā tiks radīts por-
tāls ar visām instrukcijām un video-pa-
mācībām, lai interesenti spētu atrast 
informāciju, kad vien nepieciešams. 


