
 

 

ĒKU DZĪVES CIKLA NOVĒRTĒJUMS UN IZMAKSAS  

EKSKLUZĪVS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SEMINĀRS 

LIFE CYCLE ASSESSMENT AND COSTING  

 

Norises ilgums: 2019.gada 11.novembris, plkst. 10:00–16:30 
Norises vieta: Ventspils iela 48, Rīga 
Semināra valoda: angļu valoda 
Semināra cena: 155,00 EUR + PVN  

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

Semināra mērķis: Iepazīstināt ar diviem galvenajiem dzīves cikla pieejas procesiem: ēkas dzīves cikla izmaksu 
aprēķiniem un dzīves cikla novērtējumu, lai veicinātu ilgtspējīgu būvniecību. Ēkas dzīves cikla 
domāšana ir pieeja, kas stāv pāri tradicionālajai “iegādes izmaksu” pieejai produktu ražošanā, 
ēku būvniecībā un iegādē. 

Semināra vadītājs: Ryan Zizzo, MANTLE Inc. dibinātājs un izpilddirektors, LEED eksperts 

Rajens Zizo Toronto Universitātē (Kanādā) ieguvis lietišķo zinātņu maģistra grādu 
būvzinātnē un vides inženierzinātnēs. Sertificēts LEED vērtētājs - konsultants. Rajens 
ir strādājis Toronto bāzētā starpnozaru konsultāciju uzņēmuma Zizzo Strategy Inc kā 
tehniskais direktors. Šobrīd ir Toronto uzņēmuma MANTLE Inc. dibinātājs un 
izpilddirektors.  Uzņēmuma juristu, inženieru un finanšu ekspertu mērķis ir piedāvāt 
saviem klientiem pāriet uz klimatam draudzīgāku nākotni. Kā inženieris un zaļās 
būvniecības eksperts Rajens Zizo izstrādā un ievieš ilgtspējas stratēģijas (tādas kā zaļo 
ēku sertificēšana, pilna dzīves cikla izmešu novērtēšana un ilgtspēja), kas palīdz 
klientiem izprast, sekot un novērst viņu ietekmi uz vidi un klimata izmaiņu riskiem. 

Rajens Zizo ir strādājis pie vairāk nekā 50 ilgtspējīgo ēku un apkaimju projektiem kopā 
ar vadošajiem Kanādas un Eiropas arhitektiem, attīstītajiem un nekustamo īpašumu 
uzņēmumiem, kā arī trīs gadus guvis pieredzi Ziemeļvalstu vadošajā ilgtspējīgo ēku 

būvniecības centrā – Helsinkos, Somijā. 

Semināra programma: 

 Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķini (Life Cycle Costing (LCC))  palīdz iekļaut nākotnes izmaksas jau šodienas 

lēmumu pieņemšanas procesā. Mērķis ir noteikt izmaksu efektīvāko risinājumu starp konkurējošām alternatīvām – 

iegādi un būvniecību, uzturēšanu, ekspluatāciju, un noslēgumā – arī objekta vai procesa likvidāciju. 

 Dzīves cikla novērtējums (Life Cycle Assessment (LCA)) – ir kļuvis par vadošo ietekmes uz vidi novērtējuma tehniku, 

ko izmanto gan patērētāji, gan arī valdības un privātais sektors. Aizvien biežāk LCA pieprasa uzņēmumi, kas vēlas 

padarīt savu biznesu videi draudzīgāku un salīdzināt dažādu alternatīvu ietekmi uz vidi. LCA ir daļa no vadošajām 

ilgtspējīgu ēku sertificēšanas sistēmām kā LEED, BREEAM un DGNB. 

 Papildus seminārā tiks apspriesti arī tādi saistītie temati kā oglekļa emisiju ietekme, produktu vides deklarācijas, datu 

avoti, aprēķinu rīki, kā arī produktu un ēku piemēri. 

Ilgtspējīga būvniecība nodrošina ekonomiskus ieguvumus visā ēkas dzīves cikla laikā – zemākas ekspluatācijas 
izmaksas un nekustamā īpašuma novērtējuma pieaugumu, kā arī sociālos ieguvumus – drošību, komfortu un veselībai 
labvēlīgu vidi. Ilgtspējīga būvniecība samazina nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un nodrošina ēku kvalitāti ilgtermiņā, kuru 
novērtē ar  neatkarīgām un starptautiski atzītām metodēm.  
 


