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Kur rodas un paliek enerģija 
Natalija Pavlovska ir viena no pirmajiem sertificētajiem energoauditoriem 

Dilna Klrkliņa 

NATALIJA Pavlovska (25) 
savulaik gribēja kļüt par sko
lotāju, bet interese par dabas
zinībām lika izvēlēties citu va
riantu - vides zinātni. Nu 
Natālija strādā Būvniecības, 
enerģētikas Wl mājokļu valsts 
aģentūrā, paralēli māca ener
goefektivitāti Rīgas Tehniskās 
universitātes studentiem un 
pavisam nesen kā viena no 
pirmajiem trim speciālistiem 
Latvijā kļuvusi par sertificētu 
energoauditori. «Bija risks, jo 
sertificēšanas institücija akre
ditāciju izgāja vienlaikus ar 
pirmo eksāmenu, ko kārtoju. 
Bet nolēmu, ka jāiekļūst starp 
pirmajiem,» Natālija smaida. 

Lauciņš ar perspektīvu 

Jautājums, kur rodas enerģi
ja, Natālijai licies saistošs jau 
bērnībā, tāpēc RTlJ vides zi
nību programma ar ievirzi 
energoefektivitātē likās vis
notaļ piernērota. Labās sek
mes ļāva iestā ties augstskolā 
bez iestājpārbaudījumiem, 
un studijas izrādījās intere
santas- iepatikās gan aug
stākā matemātika un mācību 
praktisktuns, gan zinošie pa
sniedzēji un tas, ka kurss bija 
neliels. «Nolēmu turpināt 
maģistrantürā, jo tobrīd par 
energoefektivitāti jau runāja 
visur. Bijām arī tikko iestāju
šies ES, kur tai pievērsta liela 
uzmanība. Nospriedu, ka tas 
ir lauciņš ar perspektiVlJ.» 

Studējot maģistrantürā, 
Natālija izmantoja piedāvāju
nnl sākt strādāt Mājokju 
valsts aģentūrā, un tā līdz šim 
brīdim bijusi vil)as vienīgā 
darbavieta, kurā vi.ņa augusi 
gan hierarhiski, gan pieredzē. 
Pirn1ajos energoauditos bijis 
ko nopūlēties un palīgā rēķi
nāt nācis arī departamenta 
direktors, atceras Natālija. 
Energoauditiem vēlāk pie-
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biedrojās dažādu starptautis
ku projektu koordinēšana un 
vadīšana. Projekn1 tēmas lie
cina, ka Natālija uzkrājusi la
bu zināšanu bagāžu jomās, 
kas akluāJas ne tikai Latvijā 
vien, - energoefektivitātes 
tīk.lojums Baltijas jüras reģio
nā, bijušo padomju miJitāro 
apdzīvoto teritoriju attīstība, 
mājokļu energoauditi. Latvi
jas ēku stāvokli Natālija gan 
nevērtē diez cik augstu. «Lie
kas, ka viss ir O.K., bet par sil
tumu maksājam ļoli daudz. 
Mājas neatbilst büvnormatī
viem, un problēmas mēdz 
büt arī jatmajos projektos.» 
Pretēji citu valstu pieredzei 
Latvijā vēl nav pasīvo ēku, ar 

ko lepoties, Wl Natālija pro
gnozē, ka pēc to standartiem 
būvēti bērnudārzi tm daudz
dzīvokju nami Latvijai ir ap
mēram 30 gadu tāla nākotne. 

Gribas iet plašumā 

Pārdodot un iznomājot ēkas, 
tām nepieciešams energoser
tifikāts, ko var izsniegt tikai 
sertificēts energoauditors. Ar 
laiku šāda prasība Eiropā var 
tikt ieviesta arī darījumos ar 
katru atsevišķu dzīvokli, tā
pēc Natālijai profesijas per
spektīvas bija laba motivācija 
nokārtot sarežģīto sertifikāci
jas eksāmenu. «Savulaik sāku 
rēķināt energoauditus pēc 
jatmas, uz JSO standartiem 

balstitas metodikas. Rēķināju 
dienām un naktīm, pēc tam 
likās - tā mocījos un neda
būšu sertifikātu? Nē, jānokār
to, lai bütu miers, ka neesmu 
par velti tam visam urbusies 
cauri. Pēc tam bija liels 
iekšējs apmierinājwns.�> 

Pārbaudot ēkas, Natālijai 
nācies pārvarēt bai Ies no 
augstuma un kāpt uz jum
tiem, aptaujāt dzīvokļu ie
mītniekus, bet visinteresan
tākais esot strādāt ar namu 
apsaimniekotājiem w1 teh
niskajiem apsekotājiem - tā 
var iegüt daudz jatmu zinā
šanu. Natālija ir pacietīga, un 
vii)U aizrauj savākto datu ap
rēķini un analīze. Pacietība 

nepieciešama arī hobijam
izšūšanai -, lai gan arī brīv
dienas nereti pa iet strādājot. 
«Patlaban Latvijā ir liels pie
prasījums pēc energoaudi
tiem, jo ir pieejami Eiropas 
stmktür[ondu līdzekli ēku 
siJtināšanai,)> vir�a skaidro. 

Lai gan aģentūru no l.jülija 
likvidēs, Natālija bez darba 
nepaliks - jau noslēgts lī
gwllS ar firmu Delsico projek
ti, ir arī piedāvājtuns no Eko
nomikas m.inistrijas. «Energo
auditora sertifikāts ir derīgs 
piecus gadus. Ja reiz esmu to 
ieguVJISi, bütu šajā jomā arī 
jāpastrādā.» Natālija tomēr 
neslēpj, ka energoauditi ar lai
ku varētu apnikt. «Gribas iet 
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plašumā,>> viņa teic, nākotni 
saistot, piemēram, ar alterna
tivo energoresursu izpēti. 
Akadēmiskajai karjerai Natāli
ja gan vēl nav gatava, viņai pa
gaidām pietiek ar lekcijām to
pošajiem namu apsaimnieko
Hijiem un nekusl'amā īpašll
ma novērtētājiem RTU. «Sā
kwnā bija bailīgi, jo pasnie
dzu 4.kursam, kttr mācās stu
denti, kas ir tikai pāris gadu 
jaunāk.i par mani,» Natālija 
smaida. Taču studenti viJ)as 
sniegumu atzinuši par intere
santu un noderīgu.+ 


