AICINĀM APMEKLĒT IKGADĒJU PASĀKUMU

PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENAS
9. – 11. NOVEMBRĪ
Šogad 9., 10. un 11. novembrī jau septīto gadu pēc kārtas norisināsies "PassiveHouse Latvija" organizēts
pasākums - PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENAS
DIENAS. Šī pasākuma ietvaros ikvienam interesentam tiek dota
iespēja klātienē apskatīties un iepazīties ar pasīvajām ēkām un uzdot sev interesējošus jautājumus
speciālistiem. Pasākuma mērķis ir gūt priekštatu par pasīvo ēku koncepciju un to, ka nākotnes ēku formula zemas izmaksas, komforts un ilgtsp
pēja - ir pieejama jau tagad. Jāatzīmē, ka 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 stāst
stāstīs par savu pieredzi.
Latvijā atvērto durvju dienu laikā aicinām pieteikties apmeklēt sekojošas
as pasīvās ēkas (un ēkas ar pasīvo ēku
komponentiem):
Pasīvās ēkas - siltumenerģijas patēriņš līdz 15 kWh/m2 gadā
ĀDAŽU BRĪVĀS VALDORFA SKOLAS SPORTA ZĀLE
Adrese: Attekas iela 35, Ādaži
Apskates laiks: 9. novembris pl. 11:00
:00 – 12:00,
10. novembris pl. 13:00 – 14:00.
Vīzītei jāpiesakās: karlis@co2.lv (tel. 29263838)
Vizīti vadīs SIA „Eva
Eva Sistēmas direktors”
direktors Kārlis Platacis

SAVRUPMĀJA MEIJERMUIŽĀ – pirmā rūpnieciski ražotā
un sertificētā pasīvā ēka Latvijā!
Adrese: Ābeļu iela 1, Meijermuiža, Drabešu pagasts,
Amatas novads
Apskates laiks: 10. novembris pl. 14:30
14:3 – 16:00
Vīzītei jāpiesakās: ieva.kuze@gmail.com
Vizīti vadīs arhitekts Ervīns Krauklis

RŪPNIECISKI RAŽOTA PASĪVĀ MĀJA ĀDAŽOS
Adrese: Dūņezera iela 8, Divezeri, Ādažu novads
Apskates laiks: 10. novembris pl. 10:00
10: – 14:00
Vīzītei jāpiesakās: andis@passivehousefactory.com
Vizīti vadīs mājas īpašnieks Reinis Laguns kopā ar
būvinženieri, klientu konsultantu un vienu no SIA
“PassiveHouseFactory” dibinātājiem
nātājiem Andi Kraukli

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs –
BIBLIOTĒKA „SALA”
Adrese: Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas novads
Apskates laiks: 9. novembris pl. 9:00 – 20:00,
10. novembris pl. 9:00 – 17:00
Vīzītei jāpiesakās: sala@aloja.lv
Vizīti vadīs bibliotēkas vadītāja Ieva Prauliņa

EKONOMISKA KOKA ĒKAS JAUNBŪVE VĪKUĻOS (PIŅĶOS)
Adrese: Piņķi, Burtnieku iela 2
Apskates laiks: 10. novembris pl. 10:00 – 15:00
Vīzītei jāpiesakās: inga@i2.lv
Vizīti vadīs Kristaps Dūšelis un Krists Slokenbergs

A klases ēkas - siltumenerģijas patēriņš līdz 40 kWh/m2 gadā
DIVSTĀVU PRIVĀTMĀJA RĀMAVĀ
(ar
ar dakstiņa jumtu bez jumta pārkarēm)
pārkarēm
Adrese: Rāmava, Klinšu iela 5
Apskates laiks: 10. novembris pl. 12:00 – 15:00
Vīzītei jāpiesakās: Edgars.Bredovskis@gmail.com
Vizīti vadīs būvinženieris, projektētājs Edgars Bredovskis
un pieaicināts siltumsūkņa eksperts, lai pastāstītu vairāk
par siltumsūkni

DIVSTĀVU PRIVĀTMĀJA SALASPILĪ (ar plakano jumtu)
Adrese: Salaspils,
spils, māja laukā, Lejas Rūku iela 2 (adrese
blakus mājai, kas ir ceļa malā)
Apskates laiks: 11. novembris pl. 12
2:00 – 15:00
Vīzītei jāpiesakās: Edgars.Bredovskis@gmail.com
Vizīti vadīs būvinženieris, projektētājs Edgars Bredovskis
un pieaicināts siltumsūkņa eksperts, lai pastāstītu vairāk
par siltumsūkni

VIENĢIMENES MĀJA „DAUGAVIŅAS”
Adrese: Ikšķile
Apskates laiks: 9. novembris pl. 11:00
:00 – 12:00
Vīzītei jāpiesakās: ieva.kuze@gmail.com
Vizīti vadīs mājas īpašnieks Voldemārs Jānis Uplejs

VIENĢIMENES MĀJA "VECMĀJAS"
Adrese: Slītere, „Vecmājas” Dundagas novads, Dundagas
pagasts
Apskates laiks: 9. novembris, pēc pieprasījuma
Vīzītei jāpiesakās: ieva.kuze@gmail.com
Vizīti vadīssaimniece Irēna Kauliņa

SMARTWIN LOGU RAŽOTĀJU BIROJS
Adrese: SIA i2, Guntiņas-1, Saurieši, Salaspils novads
Apskates laiks: 9. novembris pl. 14:00 – 17:00
Vīzītei jāpiesakās: inga@i2.lv
Vizīti vadīs būvniecības eksperts Jānis Sala

PRIVĀTMĀJA LIEPALEJAS
Adrese: Iecava, Bauskas rajons, Liepalejas
Apskates laiks: 9. novembris pl. 14:00 – 16:00
Vīzītei jāpiesakās: ervins.pelsis@siga.swiss
Vizīti vadīs Ervīns Pelsis, SIA SIGA tehniskais pārdošanas
daļas vadītājs

SAVRUPMĀJA SIGULDĀ
Adrese: Sapņu iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Apskates laiks: 10. novembris pl. 11:00 – 13:00
Vīzītei jāpiesakās: arche.janis@gmail.com
Vizīti vadīs projekta autors Jānis Bērziņš un energoauditors
Modris Laicāns

Ēkas, izmantojot pasīvo ēku būvelementus
RŪPNIECISKI RAŽOTA DZĪVOJAMĀ MĀJA AR PASĪVO ĒKU
KOMPONENTIEM
Adrese: "Remeši", Lapmežciems, Lapmežciema pag.,
Engures nov., LV-3118 (navigācijā jāuzstāda Roņu iela,
Lapmežciems, bet jāgriežas pa labi uz jūras pusi un nākošā
mājai aiz ceļa)
Apskates laiks: 9. novembris pl. 13:00 – 17:00
Vīzītei jāpiesakās: andis@passivehousefactory.com
Vizīti vadīs būvinženieris, klientu konsultants un viens no
SIA “PassiveHouseFactory” dibinātājiem Andis Krauklis

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.
Pasīvās ēkas, kas piedalās pasīvo ēku dienu pasākumos visā pasaulē, tiek apkopotas un ir apskatāmas pēc to
ģeogrāfiskās atrašanās vietas: www.passivehouse-international.org. Šis pasākums ir Starptautiskās pasīvo ēku
asociācijas (iPHA) un tās biedru dažādās valstīs iniciatīva.

