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APMĀCĪBU SEMINĀRS 

PASSIVE HOUSE PLANNING PACKAGE (PHPP) MEISTARDARBNĪCA  

Norises ilgums:  16 stundas, plkst. 9:00-18:00 

Apmācību laiks:  2020.gada 19. un 20.augusts 

Norises vieta: Ventspils iela 48, Rīga 

Apmācību vadītāji:  Mare Mitrevica, Ervīns Krauklis 

Mērķauditorija: Projektētāji, energoauditori, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pasīvo ēku speciālisti 

APMĀCĪBU 

MĒRĶIS 

 

Šī kursa uzdevums ir sniegt visaptverošu ieskatu Pasīvo ēku projektēšanas 

programmā (PHPP v.9), kas ir viens no vienkāršāk lietojamajiem pasīvo un zema 

enerģijas patēriņa ēku enerģijas bilances aprēķinu rīkiem. PHPP v.9 sevī ietver virkni 

jaunu iespēju, no kuriem būtiskākās ir ēkas tehnisko risinājumu atmaksāšanās 

scenāriju aprēķini. Lai apmeklētu kursu, nepieciešamas PHPP lietošanas 

priekšzināšanas. 

APMĀCĪBU 

ORGANIZATORI 

Apmācību kursu organizē SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” sadarbībā ar 

biedrībām “Passive House Latvija ” un “Viedā izaugsme”. 

APMĀCĪBU 

PROGRAMMA 

Teorija – 8 h, praktiskās nodarbības – 8 h 

Kursa saturs:  

− Enerģijas bilance, izmantojot Pasīvo ēku projektēšanas programmu v.9 (PHPP 9), 
kopsavilkums 

− Piemērobjekta enerģijas bilances aprēķins (biroju ēka); 

− Projekta optimizācija, izmantojot PHPP – orientācija pret debespusēm, logi, 
siltumizolācijas biezumus, ventilācija; 

− Primārās enerģijas aprēķini; 

− Inženiertehnisko sistēmu ievade PHPP – vairākas ventilācijas iekārtas, apkures un 
karstā ūdens sadale, apkures katli, kompaktās siltumsūkņu iekārtas, centrālapkure, 
siltumsūkņi, saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai, fotovoltāžas sistēmas; 

− PHPP pielietojums publisko ēku aprēķiniem – iekšējo siltuma guvumu un elektrības 
patēriņa aprēķins publiskajās ēkās. 

− Izplatītāko kļūdu novēršana, lietojot PHPP. 

− Ēkas atjaunošana soli pa solim, ekonomiski pamatota enerģijas standarta 
noteikšana, izmantojot PHPP, variantu aprēķins; 

− Investīciju atdeves novērtēšanas pieejas un aprēķini. 

APMĀCĪBU 

VADĪTĀJI 

MARE MITREVICA 

CMB Inženieru kompetences centra vieslektore. Sertificēta pasīvo ēku projektētāja un 

pasīvo ēku kursu pasniedzēja. 

ERVĪNS KRAUKLIS 

Diplomēts arhitekts, sertificēts pasīvo ēku projektētājs un pasīvo ēku kursu 

pasniedzējs, vairāku pasīvo ēku jaunbūvju un renovāciju autors. 

KURSA CENA  

Kursa pilnā cena 1 dalībniekam – 615 EUR + PVN ar ESF līdzfinansējumu.  

Atbalsta intensitāte 70% / 60% / 50%.  

!Katram kursa dalībniekam par brīvu tiek nodrošināta oriģināla 

jaunākā PHPP 9 programmatūras versija! 

 


