
Pasīvās mājas - būves pārmaiņām 

enerģētikā

PassREg – Pasīvo ēku reģioni ar 
atjaunojamo enerģiju



Pasīvās mājas - būves 
pārmaiņām enerģētikā

Sastopoties ar klimata izmaiņām, Eiropā jānosaka konkrēti mērķi 
pārmaiņām enerģētikā...

Mums jāmeklē risinājumi! PassREg gatavo atbildes... 

Būvniecības sektors vien veido 40% no 
oglekļa izmešiem, 

kas ir pārmaiņu atslēga!



Saturs

• Pasīvā ēka: stingrs pamats

• PassREg projekts

• Mācīties no labākās prakses

• Galvenie rezultāti

• No pašiem pamatiem: Kvalitātes nodrošināšana

• No pašiem pamatiem: Apmācība

• PassREg pasākumi un Pasīvo ēku balva 2014

• Projekta partneri



Pasīvā ēka: 
pamatīgs iesākums

• Starptautiski atzīts enerģijas patēriņa 
standarts

• Pielietojams dažādos klimatos un 
daudzveidīgiem ēku tipiem

• Maksimāls komforts ar minimālām 
enerģijas un uzturēšanas izmaksām

• Pārbaudīts un uzticams jau vairāk kā 
20 gadus;

• Enerģijas aprēķini veicami uz Excel 
bāzes, Pasīvo ēku projektēšanas 
programmā PHPP

Pasīvās ēkas tērē apmēram 90% mazāk enerģijas nekā “tipveida” ēkas



Ilgtspējība

Izmaksu 

effektivitāte
Komforts

Pasīvo

ēku

standarts

Ēkas tiek 

celtas 

labāk

Elastīga, vienkārša un atvērta visiem

Pasīvā ēka: 
pamatīgs iesākums



Pasīvā ēka: 
stingrs pamats

Pasīvā ēka padara izdevīgu 
atjaunojamās enerģijas 
lietošanu

Enerģijas taupīšana pirmajā 
vietā!

Pasīvā ēka samazina enerģijas 
patēriņu tiktāl, ka kļūst izdevīgi un 
ekonomiski to nodrošināt ar 
atjaunojamo enerģijas resursu 
tehnoloģijām ēkā vai tās tuvumā

© Wamsler Architects



Apmēram 50 000 PH ēku visā pasaulē ... vairāk kā 9500 sertificētas!

Pasīvā ēka: 
stingrs pamats



PassREg projekts

PassREg projekta mērķis ir veicināt izaugsmi

Passīvo ēku reģioniem ar atjaunojamo enerģiju

Reģioni, kuri veicina zema enerģijas patēriņa pieeju, pielietojot Pasīvo 
ēku metodi, tādejādi padarot izdevīgu ēkas atjaunojamās enerģijas 
avotu saražoto enerģijas pārpalikumu piegādi citiem

Dažos reģionos jau veiksmīgi attīstās Pasīvo ēku puduri ar 
atjaunojamiem enerģijas resursiem; Citiem vēl tāls ceļš priekšā ...



PassReg palīdz izaugsmes reģioniem:

• Analizējot sasniegumus

• Padarot tos zināmus un pieejamus citiem

• Veidojot apmācību, kvalitātes un 

sertifikācijas infrastruktūru

• Stimulējot speciālistu un produktu 

izaugsmi

14 Partneri. 11 valstis. 3 gadi. 1 Mērķis.

Atbalstot Pasīvo ēku reģionu izaugsmi

PassREg: ES atbalstīts projekts, programma “Intelligent Energy”, palīdz 

reģioniem ieviest ES mērķus ēku enerģijas patēriņa samazināšanā

PassREg projekts



Mācoties no labākās 
prakses

Dodam iespēju izaugsmes reģioniem drīzumā kļūt par 
pieredzējušiem reģioniem!

Tiroles reģions Austrijā

Briseles reģions Beļgijā

Hannovere Vācijā

Frankfurte pie Mainas Vācijā

PassREg pārņem praksi no 
pieredzējušiem reģioniem 

(jau realizējuši Pasīvās ēkas ar 

AER1)

Caur pētījumiem

• Individuālie ēku projekti

• Viss reģions

AER – atjaunojamie enerģijas resursi



PIEREDZĒJUŠIE REĢIONI

Hannovere, Vācijā

 Pasīvās ēkas 
koncepta dzimšanas 
vieta

 Uzsākts 1980tajos 
gados

 Ir politiska 
vienprātība un finanšu 
mehānismi

 ES centrs

 Nesenās politiskās 
saistības attiecībā uz 
Pasīvās ēkas standartu 

 Ātra izaugsme 
Pasīvo ēku būvniecībā 
un modernizēšanā

Brisele, Beļģijā

 Spēcīga nacionāla 
un reģionāla līmeņa 
politikas izstrāde

 Būvniecības tirgū 
dominē Ierobežotas 
Peļņas Mājokļu 
Asociācijas

 Nozīmīgi uzlabojumi

Tirole, Austrijā

Source: http://www.innsbruck2012.comSource: EneffectSource: Eneffect



Galvenie aspekti

• Politiku un stratēģijas 

īstenošana

• Finanšu atbalsta mehānismi

• Izglītība un apmācības 

nepieciešamība

• Kvalitātes nodrošināšana

© Michael Tribus Architecture

Viena objekta realizācija NAV mūsu mērķis.

Programmai jārada lokāli veiksmes stāsti visās nozarēs!

Mācoties no labākās 
prakses



Galvenie rezultāti

• "Veiksmes gids" detalizēti panākumu 

apraksti līderu reģionos

• Jaunas Pasīvās ēkas ieviešot AER 

partnervalstīs (Bāku projekti)

• Dažādu resursu kopums, kas sniedz 

detalizētus risinājumus un ieteikumus 

•Apmācība un kapacitātes veidošana

• Starptautiskie un reģionālie pasākumi, 

mācību ekskursijas

• 2014 Passive House balva © Passive House Institute

© Passive House Institute



Galvenie rezultāti: Veiksmes gids
NOTEIKUMI VS. INICIATĪVAS

Hannovere, Vācija

 Enerģijas koncepts
un standarti

 proKlima fonds

 Publiskā-privātā 
partnerība un MVU 
atbalsts

 Obligātie vietējie 

noteikumi

 “Ēku piemēru” 

programa

 Pastāv finanšu 

iniciatīvas

Brisele, Beļģija

 Nacionālais ietvars 
un stratēģijas

 Federāla līmeņa 
enerģijas stratēģijas

 Energoefektivitātē 
balstītas iniciatīvas

Tirole, Austrija

Source: Eneffect Source: www.passreg.euSource: Eneffect



Galvenie rezultāti: Veiksmes gids
KAPACITĀTE IZMAIŅĀM

Hannovere, Vācija

 Agenda 21 un 
publiskais dialogs

Darbojas tīkli

 Administratīvā 
kapacitāte

 Institucionālā 
vienošanās: Briseles 
vide

 Būvniecības 
profesionāļu 
apmācība

 Vai Tu esi normāls?

Brisele, Beļģija

 Zināšanu dalīšanās 

centrs: Enerģijas 

aģentūras

 Tīklošanās un PPP

 Profesionālās 

kapacitātes celšana

Tirole, Austrija

Source: Eneffect

Source: http://areyounormal.be

Lodenareal project, Source: www.buildup.eu



Galvenie rezultāti: Veiksmes gids
ŠĀ BRĪŽA SECINĀJUMI

Hannovere: veiksmes pamatā 

ir ilglaicīga politiskā 

vienošanās par reģiona 

stratēģiskajiem mērķiem.

Brisele: nesenā Pasīvās mājas 

celtniecības popularitāte 

saistībā ar jaunajiem tiesību 

aktiem/ iniciatīvu shēmām.

Tirole: piemērs reģionālām

un lokālām iniciatīvām, 

ierobežoto peļņas mājokļu 

asociāciju lomas pionieris.

ES 2020 

Energoefektivitātes 

mērķi

Reģionālā un privātā 

apņemšanās

Veiksmi var panākt gan no 

augšas, gan no apakšas, 

gan abējādi



Galvenie rezultāti: Veiksmes gids
ŠĀ BRĪŽA SECINĀJUMI

• Pasīvās ēkas koncepta ieviešana nacionālo standartu definīcijās 
attiecībā uz ‘gandrīz nulles enerģijas ēkām’ lielā mērā ir gan iespēja, gan 
izaicinājums katrai ES dalībvalstij.

• Pasīvās ēkas obligātie noteikumi ir efektīvi, kad tie tiek ieviesti ar 
atbilstošiem veicināšanas rīkiem.

• Cenšoties sasniegt ilgtspēju ar Pasīvās ēkas (un ‘zaļo ēku’) palīdzību, 
tiek izveidota jauna industrija un jaunas daba vietas, kas dod ekonomikas 
pieaugumu. 

• Atbilstoša nacionālā regulējuma ietvara pieejamība ir labvēlīgs 
nosacījums, bet tas nemazina nepieciešamību pēc aktīvas reģionālās un 
vietējās izpildvaras iesaistes.

• Reģionālās/vietējās izpildvaras nevar pilnvērtīgi sasniegt, ja netiek 
iesaistīti plaša spektra vietējie partneri un citas iesaistītās puses. 

Veiksmes gids drīz būs pieejams www.passreg.eu



Galvenie rezultāti:
REĢIONU CEĻVEDIS

Katrs no Sekotāju reģioniem 

ir izveidojis ceļvedi, lai savā 

reģionā atbalstītu Gandrīz 

Nulles enerģijas patēriņa 

ēkas, par pamatu ņemot 

pasīvās ēkas.  Smeļoties 

iedvesmu un labās prakses 

piemērus no Priekšgājēju 

reģioniem. 

Vairāk informācijas

www.passreg.eu

© Studio Associato 

Secchi - Viganò

© DNA

© Municipality of Burgas



Galvenie rezultāti:
Bāku projekti

Avots: www.passreg.eu

35 projekti visā Eiropā 

kalpo kā PassREg bāku 

(pilot) projekti: piemēri, 

kur pasīvo ēku principi ar 

atjaunojamo enerģiju ir 

pamats Gandrīz nulles 

enerģijas ēkām.

Bāku projekti:

• Jau pabeigtas ēkas un 

tās, kurās vēl būvdarbi 

turpinās;

• No privātmājām līdz 

skolām un pat 

veseliem rajoniem;



Galvenie rezultāti: 
Risinājumi – Passipedia 

Daudzi no PassREg atklājumiem tiek apkopoti 

Passipedia, dažādi jaunatklājumi, zinātniski pamatoti  ar 

Passive House saistīti raksti. 

Passipedia nemitīgi aug 

un tajā ir apkopoti dažādi 

pētnieciski raksti 

divdesmit gadu garumā

Visu rakstu kvalitāti 

pārbauda Passive House 

Institūta eksperti, lai 

pārliecinātos par to 

zinātnisko pamatotību



• Pieejams Passipedia 

• Pieejams ilgtspējīgu 

Pasīvo ēku komponenšu 

vadlīnijas visā Eiropā

• Sniedz ievadu par reģionu 

un to dzīvotspējīgiem 

konceptiem 

• Ēku apdare

• Mehāniskās sistēmas

• Atjaunojamā enerģija 

Galvenie rezultāti: 
Risinājums - komponenšu karte

w w w . p a s s i p e d i a . o r g

Karte ar Pasīvo ēku komponenšu vadlīnijām – viscaur PassREg



Risinājumu avots –

Brīvi rediģējama platforma,

kas satur: 

•Risinājumus no Priekšgājēju 

reģioniem: Briseli, Hannoveri, 

Tiroli 

•Risinājumus no Sekotāju 

reģioniem; 

•Individuālos risinājumus

Pievieno nākamo risinājumu! 

w w w . p a s s r e g S O S . p a s s i v . d e

Galvenie rezultāti: 
Risinājumi Risinājumu 
avots



Galvenie rezultāti: 
Risinājums Forums

f o r u m . p a s s i p e d i a . o r g

IPHA Forums ir vērtīgs 

resurss, kurā meklēt jaunus 

risinājumus, kā arī 

apmainīties ar zināšanām 

ekspertu vidū no visas 

pasaules 

PassREg biedriem piekļuve 

iPHA Forumam ir bez 

maksas!

Pievienojies PassREg tīklam 

bez maksas jau šodien! 



Ja meklē atbildes, izmanto PassReg tīklu! 

Galvenie rezultāti: Risinājums 
PASSREG TĪKLS

Tīkla biedri: 

• Saņem elektroniskos 

ziņu izdevumus un 

jaunāko informāciju par 

PassREg projektu

• Iegūst īpašu pieeju visai 

PassREg informācijai 

• Ir pieeja IPHA forumam 

• Ir redzami PassREg

mājas lapā 

Meklēšana tīklā:
Jautā kādam no 

aptuveni 400 

biedru plašā tīkla! 



Būvējot pamatus: 
Kvalitātes nodrošināšana

Key quality assurance methods for NZEBs on the basis of 

Passive House:

• Competence in the use of the Passive House Planning 

Package (PHPP): the energy balance and design tool

• Certification of suitable components

• Certification of Passive House buildings

• Certification of qualified tradespeople and designers



Galvenie rezultāti: Kvalitātes nodrošināšana
APMĀCĪBAS

Ir izveidoti jauni apmācību modeļi 
Pasīvo ēku dizaineru 
programmām par

• Integrētas projektēšanas 
procedūras

• Integrēta atjaunojamo resursu 
enerģijas piegāde

• Energoefektīva dzesēšana

Apmācības ir panākumu atslēga!

Topošie Pasīvās ēkas projektētāju un eksperti

Čezenā; Foto: Pasīvās ēkas institūtsPassREg reģionos 

•Tika pasniegti kursi, lai apmācītu jaunos kursu vadītājus

• Ir pasniegti Pasīvo ēku amatnieku kursi 

Šobrīd tiek izstrādāts jaunais kurs – Akreditēts ēku sertificētājs



englisch

www.passivehouseconference.org

Leipciga | Vācija

17. – 18. Aprīlis, 2015
ar izstādi un pasākuma 

programmu

(16. – 19. Aprīlis, 2014)
pbr Planungsbüro Rohling | Erich-Kästner School © Stadt Leipzig



Galvenie rezultāti: Pasākumi
PASĪVO ĒKU DIENAS



PASĪVO ĒKU BALVA 2014
92 projekti no 21 valsts ieskaitot renovācijas, komerciālās ēkas, 

ēkas īpašām vajadzībām, daudzdzīvokļu ēkas, izglītības ēkas un veselus rajonus… 

www.passivehouse-award.org



Galvenie rezultāti: 
PassREg reģiona balvas ieguvēji

Bahnstadt Heidelbergā, Vācijā – PassREg bāku projekts. Šis Pasīvo ēku pilsētas 

apgabals uzvarēja Pasīvo ēku Balvas 2014 konkursā, reģionu kategorijā. Reģions 

iekļauj daudzdzīvokļu ēkas, komerciālās ēkas, laboratorijas, restorānus, lielveikalus, 

utt. , kur enerģija pilnībā  tiek piegādāta no centrālās apkures tīkla. 

Sīkākai informācijai skatīt PassREg bāku projektu sarakstu!



Projekta partneri

Iesaisties! www.passreg.eu
Passive House Institute (DE)

iPHA (DE)

Passiefhuis-Platform (BE)

Plate-forme Maison Passive (BE)

EnEffect Group (BG)

DNA in de Bouw (NL)

City of Zagreb (HR)

End Use Efficiency Research

Group, Politecnico di Milano (IT)

IG Passivhaus Tyrol (AT)

Environmental Investment Fund (LV)

Municipality of Cesena (IT)

Nobatek (FR)

BRE Wales (UK)

proKlima (DE)

Burgas Municipality (BG)



Pateicamies par Jūsu uzmanību

Pasīvo ēku reģioni ar atjaunojamajiem energoresursiem

www.passreg.eu

Vairāk informācijas atradīsiet:

www.passivehouse-international.org

www.passivehouse.com

www.passipedia.org

Atbildību par šīs publikācijas saturu pilnībā uzņemas tās autori. Tā ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas skatījumu. Ne EASME, ne Eiropas 
Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 

http://www.passivehouse-international.org/
http://www.passivehouse.com/
http://www.passipedia.org/

