
Kā būvējot būt draudzīgiem dabai 

Par būvniecību 
klimata maiņas apstākļos 
Lielbritānijas karalienes Elizabetes 11 un Edinburgas hercoga vizītes laikā 

Rīgā 19.oktobrī pirmo reizi Latvijā notiks starptautiska konference "Būvnie
cība klimata maiņas apstākļos''. Tās rīkotāji ir Lielbritānijas vēstniecība un 
specializētais būvniecības izdevums profesionāļiem "Būvēt ''. Sadarbības 

partneri - Vides ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Arhitektu savie
nība, Būvinženieru savienība un Būvnieku asociācija . 

Tātad vienlaikus ar starptautiski nozīmīgu vizīti tiks runāts arī par globāli 
nozīmīgu jautājumu - kā, būvējot savu māju, cilvēks var palīdzēt dabai un 
mazināt siltumnīcgāzu emisijas apjomu. 

Atbalsts vides saudzēšanai 
un siltumnoturībai 
Konferencē tiks aplūkoti daudzi , jāat

zīst, Latvijas vidē maz cilāti temati , un 
tomēr- arī mums ļoti svarīgi. Jo īstenībā , 

gaidot si ltāku klimatu, kas mūsu ziemeļu 
zemē uz palikšanu varbūt neatnāks tik 
drīz, jau šodien ir svarīgi, kā un ar ko 
apsildām savus mājokļus, cik tie ir sil
tumnoturīgi. 

Rīgas Tehniskās universitātes profesori 
Dagnija Blumberga, Ivars Veidenbergs 
un Andra Blumberga konferencē plaši 
aplūkos jautājumu par atjaunojamiem 
energoresursiem - granulu, škeldas un 

v , 

biokurināmā izmantošanu. Sie kurināmā 
veidi ir ne vien videi draudzīgi , bet, 
strauji sadārdzinoties naftai un gāzei, 

itin drīzā nākotnē var par tādiem kļūt arī 
mūsu naudas makam. 

Šajā pasākumā notiks dialogs un vien
laikus pieredzes apmaiņa starp pašmāju 
un Lielbritānijas ekspertiem videi drau
dzīga kurināmā izmantošanā un ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanā. Tiks 
samērota arī valsts pretimnākšana šo 
iniciatīvu īstenošanā. Piemēram, Liel
britānijas Arhitektūras un būvniecības 

vides komisijas vadītājs Ričards Sai
mons (Richard Simmons) informēs , kā 

institucionāli tiek nodrošināta kvalitatīva 
sabiedrisko ēku būvniecība. 

Lielbritānijā valsts daudz dara, lai tiktu 
atbalstīti tie jauno ēku projekti, kuros 
paredzēta paaugstināta si ltumnoturība 

un tiek izmantoti videi draudzīgi apku
res veidi. Tā kā šādas ēkas ir dārgākas, 
valsts paredzējusi īpašu grantu shēmu 
to būvniecības atbalstam. Šim nolū
kam nākamajiem trim gadiem paredzēts 
finansējums aptuveni 50 miljonu latu 
apjomā . Turklāt saskaņā ar Lielbritānijas 
likumiem ēku nav iespējams nodot eks
pluatācijā, ja tā neatbilst siltumnoturības 
normatīviem. 

Par to preses konferencē, kas bija 
veltīta 19 .oktobra pasākumam , stāstīja 

il gtspējīgo energonsmājumu speciā

lists , inženieris enerģētiķis Roberts Dai
monds (Robert Diamond). Vi1JŠ šajās 

dienās sniedza konsultācijas arī Rīgas 

Tehniskās universitātes studentiem, kuri 
piedalās konferences "Būvn i ecība kli
mata maiņas apstākļos" ietvaros rīkotajā 
īpaši energoefektīvu un videi draudzīgu 
ģimenes māju projektu konkursā. Balva 
konkursa uzvarētājam - brauciens uz 
Lielbritāniju, lai i epazītos ar praktiskiem 
risinājumiem šajā laukā. 

Arī oktobra konferencē viens no 
priekšlasījumiem būs tieši par arhitektu 
ieguldījumu , risinot būvniecības pro
blēmas klimata mainas apstākl os . 

Šeit minēta tikai 1~eliela daļ~ no bagā
tīgā informācijas klāsta, kas gaidāms 

19 .oktobra konferencē un var būt vien
līdz noderīgs gan enerģētikas speciālis-
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tam, arhitektam , būvniekam , gan uz1Jē

mējam vai pašvaldības vadītājam, kurš 
domā par energoefektivitātes lietām un 
vēlas uzzināt plašāk par Eiropas Savie
nības būvniecības stratēģij u tuvākajā 
nākotnē. 

Risinājumi jāmeklē arī 
Latvijā 

Lielbritān ij as vēstnieks Ians Bonds 
(fan Bond) preses konferencē klimata 
pārmaiņas raksturoja kā "lielāko ilglaika 
izaicinājumu, uz ko pasaulei ir jāatbild. 
Manā valstī šis skatījums īpaši aktuali
zēts pēdējā desmitgadē, un tagad daudzas 
dzīvojamās ēkas un citas būves Lielbritā
nijā varam uzskatīt par videi draudzīgas 
būvniecības paraugiem." 
Savukārt RTU profesore Dagnija 

Blumberga uzsvēra: "Pašlaik Eiropā un 
pasaulē meklē risinājumus tā dēvēta

jām pasīvajām ēkām, kurās tērē 14-15 
kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā. 

Latvijas ēku energopatērinš ir 100-
200 kilovatstundu. Šai sta~tautiskajai 
konferencei ir jākļūst par spēcīgu sti
mulu sākt vairāk apzināties, ka māja , 

kuru būvēsim , atradīsies vides sistēmā, 
kas klimata maiņas apstākļos saņems 

papildu slodzi." 

"KV"informācija 
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