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Būvniecības nozares zināšanu un prasmju piedāvājuma 
un pieprasījuma mijiedarbība energoefektīvu ēku 

būvniecībā 



Arodizglītība un profesionālā vidējā izglītība 
būvniecības nozarē 

• Ērgļu Profesionālā vidusskola  

• Jelgavas Tehnikums  

 

• Mālpils Profesionālā vidusskola 

• Rīgas Celtniecības koledža 

 



Mācību programmu analīze 



Mācību programmu analīze 

• Ēku norob. konstr. siltumtehnika: 15 h -“Būvfizika”; 
• Vides aizsardzība: 6 h - “Ekoloģija un vides kultūra”;  
• Būvniecība un vide: 10 h - “Ekoloģija un vides kultūra”; 
• Būvniecības ekoloģiskie aspekti: 6 h - “Ekoloģija un vides 
kultūra”;  
• Siltums: 10 h - “Būvniecības siltumtehnika”; 
• Siltuma nesēji: 7 h - “Būvniecības siltumtehnika”; 
• Siltumcaurlaidība, ēku siltuma zudumi: 20 h - 
“Būvniecības siltumtehnika”. 



Novērtējums, secinājumi 

• ..tēmas par energoefektivitāti aplūkotas pavisam 
nedaudz vai gandrīz nemaz. 
• ..mācību saturs orientēts uz teorētisko zināšanu apguvi, 
praktiskās mācības nav iekļautas. 
• ĒPV  programmā integrēts kurss – energoefektīva 
renovācija ar ekobūves paņēmiemiem, teorija apvienota ar 
praksi... 



Neformālās izglītības programmas 

Kursa nosaukums Organizators Galvenās mērķa grupas Ilgums 
Sertificēts pasīvo 
ēku amatnieks 
  

Biedrība “Passive 
House Latvia” 

Būvuzņēmumu projektu un 
darbu vadītāji, inženierdarbu 
vadītāji 

3 
dienas 

Sertificēts Eiropas 
pasīvo ēku 
projektētājs 

SIA “Krauklis 
Grende” 

Arhitektiem, inženieri un citi 
būvniecības industrijas  
profesionāļi 

10 
dienas 

Green Building 
Professional 
(angļu valodā) 

Latvijas 
Ilgtspējīgas 
būvniecības 
padome 

Būvprojektu pasūtītāji, to 
attīstītāji, finansētāji, projektu 
vadītāji un būvniecības 
profesionāļi, jomas 
komentatori un pētnieki 

10 
dienas 



Tirgus attīstības tendences 

• lēns pieprasījuma pieaugums pēc ZEP un pasīvajām 
ēkām 
• pieprasījums atkarīgs no finansēšanas modeļiem 
• pasūtītāju grūti pārliecināt par energoefektīvas 
būvniecības izdevīgumu 



Pieprasījums pēc energoefektīvas būvniecības 
publiskajā un privātajā sekorā 



Secinājumi un priekšlikumi 

• par arodizglītības un profesionālās izglītības 
programmām 
• par neformālās izglītības programmām 
• par absolventu zināšanām uz prasmēm 
• par tehnoloģiskiem  risinājumiem energoefektīvu ēku 
būvniecībā 
 



Paldies! 

mare.mitrevica@gmail.com 
 


