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APMĀCĪBU SEMINĀRS 

ENERGOEFEKTĪVU ĒKU EKONOMISKAIS PAMATOJUMS 

Norises ilgums:  6 stundas, plkst. 10:00-16:00  

Apmācību vadītāja:  Mare Mitrevica 

Mērķauditorija: Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, 
pašvaldību speciālisti 

APMĀCĪBU 
MĒRĶIS  

Iepazīstināt ar energoefektīvu ēku ekonomiskā pamatojuma izstrādes metodēm, lai aprēķinātu 
energoefektīvas vai pasīvās ēkas rentabilitāti un papildus izmaksas. 

MĒRĶA 
AUDITORIJA 

1. Ar priekšzināšanām PHPP (Passive House Planning Package) aprēķinos (padziļinātas 
praktiskās nodarbības, izmantojot PHPP 9 programatūru) 

2. Bez priekšzināšanām PHPP (Passive House Planning Package) aprēķinos (vairāk teorija 
un daži piemēri, kā strādā PHPP rentabilitātes aprēķini) 

APMĀCĪBU 
PROGRAMMA 

Teorētiskās nodarbības – 3,5 stundas, praktiskās nodarbības – 2,5 stundas.   

Seminārā apskatītās tēmas: 

− Labāka energoefektivitātes standarta papildus izmaksu aprēķināšana. 

− Izmaksu aprēķināšanas plāns, izmaksas ietekmējoši faktori, avoti izmaksu aprēķināšanai. 

− Piemēri pasīvo ēku (papildu) izmaksu aprēķināšanai.  

− Rentabilitātes aprēķināšana. rentabilitāti ietekmējoši faktori. 
− Rentabilitātes aprēķināšanas metodes: statiska amortizācijas metode, anuitātes metode. 

− Ietaupītās enerģijas ekvivalenta cena. 

− Rentabilitātes aprēķināšanas rīks Econcalc. 

− PHPP (Passive House Planning Package) - pasīvo ēku projektēšanas programma. 

Jautājumi & atbildes. Apliecību izsniegšana 

APMĀCĪBU 
VADĪTĀJA 

MARE MITREVICA  

CMB Inženieru kompetences centra vieslektore. Sertificēta pasīvo ēku projektētāja un inženiere. 
 

Ieguvusi bakalaura grādu būvniecības inženierzinātnēs Koventrijas universitātē Anglijā. Vairāk 
kā gadu strādājusi Forarlbergas Enerģijas Institūtā (Energieinstitut Vorarlberg), izveidojot 
termisko tiltu katalogus logu iebūves situācijām jaunbūvēs un pārbūvēs.  

Vairāk nekā 6 gadu pieredze pasīvo un energoefektīvu ēku projektu konsultēšanā un 
konstruktīvo mezglu aprēķināšanā. Pašreiz strādā pie pasīvo ēku sertifikācijas dokumentu 
sagatavošanas un pārbaudes. Kā pašnodarbināta inženiere risina siltumfizikas jautājumus un 
veic ēku enerģijas bilanču aprēķinus, sadarbojoties ar projektētājiem, būvniekiem un 
pasūtītājiem Latvijā, Zviedrijā, Austrijā, Vācijā un Kanādā.  

Biedrībā “Passive House Latvija” darbojas pie energefektīvas būvniecības kursu organizēšanas, 
vadījusi projektu CEPH AT:LV, EST, ar mērķi iztulkot pasīvo ēku projektētāju kursu un adaptēt 
to atbilstoši Latvijas klimatam, izmantojot Latvijas būvniecības piemēru. Vada pasīvo ēku 
projektētāju un amatnieku kursus Latvijā un Lietuvā sadaļās par siltumizolāciju, logiem, 
termiskiem tiltiem un PHPP (Passive House Planning Package). 

 


