
Aicinām apmeklēt pasīvo ēku atvērto durvju dienas š.g. 10. – 12. novembrī 

Jau sesto gadu pēc kārtas "Passive House Latvija" organizē pasīvo ēku atvērto durvju dienas, kas šogad norisināsies 
10. – 12.novembrī. Iepazīties klātienē ar pasīvajām ēkām un uzdot sev interesējošus jautājumus speciālistiem tiek 
aicināts ikviens interesents! Pasīvo ēku koncepcija balstās uz nākotnes ēku formulu – zemas izmaksas, 
komforts un ilgtspēja. Lai par to pārliecinātos, pasīvo ēku un ļoti zema enerģijas patēriņa ēku īpašnieki atver savu 
namu durvis plašākai sabiedrībai.   
 
Pasīvo ēku atvērto durvju dienas notiek vienlaicīgi visā pasaulē – apskatei visā pasaulē tiks atvērti vairāki simti ēku. 
Eksperti demonstrēs, kā šīs ēkas funkcionē, un to iedzīvotāji stāstīs par savu pieredzi. Pasīvās ēkas, kas piedalās 
pasīvo ēku dienu pasākumos, ir apkopotas un apskatāmas pēc to ģeogrāfiskās atrašanās vietas: www.passivehouse-
international.org. Šis pasākums ir Starptautiskās pasīvo ēku asociācijas (iPHA) un tās biedru dažādās valstīs iniciatīva. 
 
Latvijā atvērto durvju dienu laikā aicinām pieteikties apmeklēt sekojošas pasīvās ēkas (un ēkas ar pasīvo ēku 
komponentiem): 

 
Pasīvās ēkas - siltumenerģijas patēriņš līdz 15 kWh/m2 gadā 
 

  10.novembris 11.novembris 12.novembris 

ĀDAŽU BRĪVĀS VALDORFA 
SKOLAS SPORTA ZĀLE 
Adrese: Attekas iela 35, Ādaži 

 
 
 
 
 

 

 
Vīzītei jāpiesakās: 
karlis@co2.lv 
Vizīti vadīs SIA „Eva Sistēmas 
direktors” Kārlis Platacis 
 

 
10:00 – 14:00 

  

SAVRUPMĀJA "EZERNIEKI" 
Adrese: "Ezernieki", 
Jaunmārupe, Mārupes novads 

 

Vīzītei jāpiesakās: 
ieva.kuze@gmail.com 
Vizīti vadīs arhitekts Ervīns 
Krauklis 
!!! Dzīvojamās ēkas apskate varēs 
notikt no ārpuses, no iekšpuses 
varēs aplūkot pirts ēku ar pasīvās 
mājas komponentiem - ventilācijas 
sistēmu, Smartwin logiem, līmēta 
masīvkoka jumtu.  

  
12:00 – 15:00 

 

PRIEKUĻU TEHNIKUMS, ĒRGĻI 
Adrese: Oškalna iela 10, Ērgļi 

 
 
 

 
Vīzītei jāpiesakās: 
spaile.andris@pt.edu.lv 
Vizīti vadīs Priekuļu 
tehnikuma Ērgļu 
struktūrvienības vadītājs 
Andris Spaile 
 

 
10:30 

  

Alojas nov. uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs – BIBLIOTĒKA 
„SALA” Adrese: Liepu iela 3, 
Ungurpils, Alojas novads 

 

Vīzītei jāpiesakās: 
sala@aloja.lv 
Vizīti vadīs Alojas novada 
domes priekšsēdētājas 
vietnieks Māris Možvillo, 
piedalīsies SIA „Eva Sistēmas 
direktors” Kārlis Platacis un 
projekta autors Aleksandrs 
Bulatņikovs 

 
13:00 – 16:00 
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Rūpnieciski ražota pasīvā 
ģimenes māja, montāžas 
procesā, adrese: Dūņezera 8, 
Divezeri, Ādažu novads 

 
 

 

 

 
 

Vizītei jāpiesakās: 
info@passivehousefactory.co
m 
Vizīti vadīs topošais mājas 
īpašnieks Reinis Laguns un 
būvinženieris, būvdarbu 
vadītājs un viens no SIA 
“Passive House Factory” 
dibinātājiem Arnis Auermanis 

  
 

10:00 – 15:00 
KLĀTIENĒ 
NOTIKS 
MĀJAS 

MONTĀŽA! 

 

 
A klases ēkas - siltumenerģijas patēriņš līdz 40 kWh/m2 gadā 

  10.novembris 11.novembris 12.novembris 

VIENĢIMENES MĀJA 
„DAUGAVIŅAS” 
Adrese: Ikšķile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vīzītei jāpiesakās: 
ieva.kuze@gmail.com 
Vizīti vadīs mājas īpašnieks 
Voldemārs Jānis Uplejs 
 

 
10:00 – 12:00 

  

DZĪVOJAMĀ MĀJA 
„Liepalejas” Adrese: Iecava, 
Iecavas novads, “Liepalejas” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vīzītei jāpiesakās: 
Ervins.Pelsis@siga.swiss 
Vizīti vadīs mājas īpašnieks 
un "SIGA" pārdošanas daļas 
vaditājs Ervīns Pelsis, 
sertificēts Passive House 
inženieris Jānis Vanags, koka 
māju konstruktors Dainis 
Gelbergs 
 

  
10:00 – 14:00 

 
10:00 – 14:00 

VENTSPILS POLIKLĪNIKA 
Adrese: Raiņa iela 6, Ventspils 

 

 
Vīzītei jāpiesakās: 
ieva.kuze@gmail.com 
Vizīti vadīs Ventspils p/i 
"Komunālā pārvalde" 
projektu vadītājs Jānis 
Pētersons 
 

 
9:00 – 12:00 

  

VIENĢIMENES MĀJA 
"VECMĀJAS" Adrese: Slītere, 
„Vecmājas” Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

 
 
 
 
 
 

 
Vīzītei jāpiesakās: 
ieva.kuze@gmail.com 
Vizīti vadīs saimniece Irēna 
Kauliņa 
 

 
11:00 – 18:00 

 
11:00 – 18:00 

 
16:00 – 18:00 

SMARTWIN LOGU RAŽOTĀJU 
BIROJS Adrese: SIA i2, 
Guntiņas-1, Saurieši, Salaspils 
novads 
 

Vīzītei jāpiesakās: 
ieva.kuze@gmail.com 
Vizīti vadīs būvniecības 
eksperts Jānis Sala 
 

 
14:00 
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Vēsturisko ēku atjaunošana ar pasīvo ēku komponentiem 
 

  10.novembris 11.novembris 12.novembris 

VĒSTURISKAS ĒKAS 
ATJAUNOŠANA AR PASĪVO 
ĒKU KOMPONENTIEM „Slokas 
31” 
Adrese: Slokas iela 31, Rīga 

 

 
Vīzītei jāpiesakās: 
arita@rip.lv 
Vizīti vadīs Arita Podniece 
 

   
12:00 – 14:00 

 

MANSARDA STĀVA PĀRBŪVE 
AR PASĪVO ĒKU 
KOMPONENTIEM 
Adrese: Kr. Valdemāra 71, Rīga 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vīzītei jāpiesakās: 
edgars@drosi.lv 
Vizīti vadīs pasūtītāja 
pārstāvis Edgars Letinskis, 
sertificēts neatkarīgais 
eksperts ēku 
energoefektivitātes jomā 
Andris Vulāns 

 
13:00 – 14:00 

  

 
 
Ēkas, izmantojot pasīvo ēku būvelementus 
 

  10.novembris 11.novembris 12.novembris 

DZĪVOJAMĀ MĀJA 
“CEKULIŅI” 
Adrese: Drabešu pagasts, 
Amatas novads 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vīzītei jāpiesakās: 
madara@amatciems.lv 
Vizīti vadīs būvinženieris, 
būvdarbu vadītājs Mārtiņš 
Rudzītis, uzņēmuma valdes 
loceklis un projektu vadītājs 
Toms Zvirbulis 

  
10:00 – 17:00 

 

 
 
 
Objektu apmeklējumam norādītajā laikā lūgums pieteikties līdz 8. novembrim, izmantojot pie objekta 
norādīto kontaktinformāciju. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu: 
ieva.kuze@gmail.com. 
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