
ANDRA BLUMBERGA:

“Ilgtspējīgas ēkas 

radīšana, lietošana 

un uzturēšana ir 

viens no mūsdienu 

cilvēces lielākajiem 

izaicinājumiem. Tam ir 

nepieciešama drosme, 

iztēle, zināšanas un 

spēja sadarboties.”
AGRIS KAMENDERS: 

“Zināšanas dāvā 

prieku un brīvību.”

DAGNIJA BLUMBERGA: 

“Kādā Eiropas Savienības 

enerģētikas ekspertu 

forumā dzirdēju 

apgalvojumu, ka 

sabiedrībai trūkst 

energoefektivitātes 

apetīte. Lai mums  

visiem garšīga lasīšana.”

EDĪTE BISENIECE: 

“Energoefektivitātes 

paaugstināšana ēkā 

nenozīmē tikai biezāka 

siltumizolācijas slāņa 

izveidi, tā prasa 

arī domāšanas un 

ieradumu maiņu.”

KRISTAPS KAŠS: 

“Ēkas tiek būvētas 

dažādo cilvēku vajadzību 

nodrošināšanai, un 

jo ātrāk ikviens to 

apzināsies, jo ātrāk 

spēsim tās pielāgot 

pastāvīgi mainīgajām 

cilvēku prasībām.”

RUTA VANAGA:  

“Vakar ēku 

energoefektivitātē 

tēsa ar cirvi, šodien – 

strādā ar kalibrētiem 

instrumentiem, 

rīt – ielūkosies 

nanostruktūrā.”

GATIS ŽOGLA: 

 “Vārds Energoefektivitāte mūsu ikdienā 

skan aizvien biežāk un biežāk, taču tā 

joprojām ir jauna un nezināma joma, kuru 

nepieciešams pētīt gan simtgadīgām 

ēkām, gan ēkām, kuras pagaidām 

atrodamas vien arhitektu fantāzijās.”

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE:

 

VAKAR, ŠODIEN UN RĪT
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Andras Blumbergas redakcijā

Ekskluzīvs Latvijas simtgades pasākums, kas veltīts grāmatai 

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE: VAKAR, ŠODIEN UN RĪT 

DATUMS: otrdiena, 30. oktobris  

VIETA: 116. telpa, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Āzenes iela 12/1, Rīga  

Septiņi starptautiski atzīti eksperti un zinātnieki ir uzrakstījuši grāmatu “Ēku energoefektivitāte: vakar, 

šodien un rīt”, kuras 348 lappusēs iekļauta autoru 25 gadu laikā gūtā pieredze, vērojumu, pētījumu 

un atziņu apkopojums, kas balstās gan uz neskaitāmiem energoauditiem reālās ēkās un pētījumiem 

laboratorijās, gan arī uz sadarbības rezultātiem ar energoefektivitātes un klimata politikas 

veidotājiem, investoriem un ēku īpašniekiem.  

Seminārā četri no grāmatas autoriem dalīsies ar pieredzi, liekot galvenos uzsvarus uz inovācijām 

būvniecībā un enerģētikā. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar jautājumiem, kas netika iekļauti 

grāmatā. 

Semināra dalības maksa ir 49,00 EUR + 21% PVN, katrs reģistrētais semināra dalībnieks saņems grāmatu. 

Lūdzam iepriekš reģistrēties, sūtot vārdu, 

uzvārdu, pārstāvēto organizāciju un rekvizītus 

(ja ir nepieciešams rēķins) uz e-pastu 

alise.ozarska@rtu.lv.  

Rekvizīti dalības maksas apmaksai:  
Rīgas Tehniskā universitāte 
PVN Reģ. Nr.: 90000068977 
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 
Banka: VALSTS KASE 
Konta Nr.: LV96TREL915101R000000 
Bankas kods: TRELLV22 
Maksājuma mērķis: L7582 Dalība seminārā 
Ēku energoefektivitāte  

Lūdzam reģistrēties un veikt apmaksu laicīgi, lai garantētu dalību seminārā. Vietu skaits ir ierobežots. 

Informāciju sagatavoja: Alise Ozarska, alise.ozarska@rtu.lv, 26039274 

PROGRAMMA 

11:00 – 11:30 Ēku energoapgāde. Vai tūkstoš ziedu enerģētikas sektora attīstības 
scenārijs der arī Latvijai?  

Profesore Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskā universitāte 

11:30 – 12:10 Vēsturisko ēku energoefektivitāte  

Profesore Andra Blumberga, Rīgas Tehniskā universitāte 

12:10 – 12:40 Šodienas ēku energoefektivitāte  

Docents Gatis Žogla, Rīgas Tehniskā universitāte 

12:40 – 13:20 Nākotnes ēku energoefektivitāte. Biomimikrija  

Pētniece Ruta Vanaga, Rīgas Tehniskā universitāte 

13:20 – 14:00 Apaļā galda diskusija  
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