
 

TIEŠSAISTES APMĀCĪBU SEMINĀRS/ ONLINE TRAINING SEMINAR 

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ĒKĀS, LAI TĀS ATBILSTU NULLES EMISIJU ĒKĀM 
IMPROVING ENERGY PERFORMANCE TO BE READY FOR ZERO-EMISSION BUILDINGS 

2022.gada 10.novembrī/ November 10, 2022 

Semināra vadītāji/ Speakers: 

Profesors, dr.sc.ing. JAREK KURNITSKI (Igaunija), dr.sc.ing. RAIMO SIMSON (Igaunija) 
 
Jareks Kurnitskis (Jarek Kurnitski) ir profesors Tallinas Tehnoloģiju universitātē Igaunijā un Aalto Universitātē, Somijā. Viņš ir starptautiski 

pazīstams eksperts tehnisko definīciju izstrādē gandrīz nulles enerģijas ēkām. Jau vairākus gadus dažādās dažādas aktivitātes Eiropas Apkures 

federācijas un gaisa kondicionēšanas asociācijas (REHVA) Tehnoloģiju un pētniecības komitejā un sniedz ievērojamu ieguldījumu Eiropas standartu 

izstrādē. Kā eksperts dziļi iesaistīts jautājumu risināšanā, lai uzlabotu apbūvētās vides energoefektivitāti Igaunijā un Somijā, devis lielu ieguldījumu 

dinamisku simulāciju balstītu enerģijas aprēķinu ietvaru izstrādē abās valstīs atbilstoši spēkā esošajam energoefektivitātes regulējumam. Viņš ir 

Eiropas Apkures federācijas un gaisa kondicionēšanas asociācijas (REHVA) Tehnoloģiju un pētniecības komitejas priekšsēdētājs un pašlaik vada 

REHVA COVID-19 darba grupu, kas sagatavo Eiropas apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas vadlīnijas epidēmijas situācijai. 

Daudzu lekciju, prezentāciju un semināru autors par ēku energoefektivitāti, nulles enerģijas ēkām un par apkures, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu projektēšanu un būvniecību Igaunijā, Somijā. Uzstājies kā galvenais runātājs daudzās starptautiskās konferencēs Eiropā. 
 

Raimo Simsons (Raimo Simson) ir Ziemeļeiropā atzīts eksperts ēku energoefektivitātes jautājumos, kurš ir specializējies apkures, ventilācijas un 

gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektēšanā un būvniecībā. 2019. gadā Tallinas Tehnoloģiju universitātē ieguvis doktora grādu būvniecības 

inženierzinātnē un arhitektūrā. R.Simsons patreiz aktīvi darbojas kā ēku projektēšanas un būvniecības pēcdoktorantūras pētnieks būvniecības 

inženierzinātņu katedrā Aalto Universitātē, kā arī ir Tallinas Tehnoloģiju universitātes būvniecības inženierzinātņu un arhitektūras katedrā. 

R.Simsonam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze enerģētikas un iekštelpu klimata simulācijās, tostarp sarežģītu siltumsūkņu iekārtu modelēšanā, un 

viņam ir augstākā līmeņa 8 profesionālā kvalifikācija apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā un energomodellēšanā. 

R.Simsons ir izstrādājis vasaras siltuma komforta un pārkaršanas novēršanas metodiku, kas tiek izmantota pašreizējā Igaunijas enerģētikas 

regulējumā. Sniedzis lielu ieguldījumu Igaunijas izmaksu optimālo aprēķinu veidošanā, kas veido pamatu pašreizējām Gandrīz nulles emisijas ēku 

(GNEĒ) prasībām, un nesen veica GNEĒ prasību salīdzināšanas pētījumu starp Dāniju, Igauniju un Somiju. R.Simsons ir daudzu prezentāciju un 

semināru autors par ēku energoefektivitāti, nulles enerģijas ēkām, kā arī AVK sistēmu projektēšanu un būvniecību. 
 

PROGRAMMA/ AGENDA 

10:00 – 10:10 Opening and introductions Atklāšana un iepazīšanās 

10:10 – 11:30 Energy performance in buildings regulation and 
requirements in EU 
Speaker: Prof., dr.sc.ing. Jarek Kurnitski 
 

• Energy performance minimum requirements for 
new buildings and major renovation 

• Energy calculation methodology framework – EPBD 
and EPB standards  

• Cost optimality principle for determination of 
minimum requirements and for energy 
performance improvement monitoring 

• New items in ongoing EPBD revision:  
• Zero-emission buildings 
• Deep renovation (and major renovation) 
• Minimum energy performance standards MEPS 
• Harmonised energy performance certificate 

scale 
• Hourly energy calculation method 
• Monitoring and regulation of indoor air quality 
• Inspection of stand-alone ventilation systems 

• NZEB requirements comparison in selected 
countries 

Ēku energoefektivitātes regulējums un prasības ES 
Runātājs: Prof., dr.sc.ing. Jareks Kurnitskis 
 

• Energoefektivitātes minimālās prasības jaunbūvēm un 
kompleksai renovācijai 

• Enerģijas aprēķinu metodoloģijas ietvars – Ēku 
energoefektivitātes direktīva un ēku 
energoefektivitātes standarti 

• Izmaksu optimuma princips minimālo prasību 
noteikšanai un energoefektivitātes paaugstināšanas 
monitoringam 

• Jauni vienumi pašreizējā EPBD pārskatīšanā: 
• Nulles emisiju ēkas 
• Dziļā renovācija (un kompleksā renovācija) 
• Minimālie energoefektivitātes standarti MEPS 
• Harmonizētā energoefektivitātes sertifikāta skala 
• Enerģijas stundas aprēķina metode 
• Iekštelpu gaisa kvalitātes uzraudzība un 

regulēšana 
• Atsevišķu ventilācijas sistēmu pārbaude 

• Gandrīz nulles emisijas ēku (GNEĒ) prasību 
salīdzinājums atsevišķās valstīs 



11:30 – 12:00 Break Pārtraukums 

12:00 – 13:30 Energy calculation with dynamic simulation 
software 
Speaker: Dr.sc.ing. Raimo Simson 
 
• Energy calculation input data – standard use of a 

building 
• Energy need simulation 
• Options for systems energy use calculation 
• Self-use of on-site electricity generation 
• Delivered, exported energy and primary energy 

calculation 
• Summer thermal comfort simulations for 

overheating prevention in buildings without cooling 
systems 

• Example of NZEB new building energy calculation 
• Questions and answers 

Enerģijas aprēķins ar dinamiskās simulācijas 
programmatūru 
Runātājs: Dr.sc.ing. Raimo Simsons 
 
• Energoaprēķinu ievaddati – ēkas standarta lietošanas 

veids 
• Enerģijas patēriņa simulācija 
• Sistēmu enerģijas patēriņa aprēķina iespējas 
• Elektroenerģijas ražošanas uz vietas pašaizmantošana 
• Piegādātās, eksportētās enerģijas un primārās 

enerģijas aprēķins 
• Vasaras termiskā komforta simulācijas pārkaršanas 

novēršanai ēkās bez dzesēšanas sistēmām 
• GNEĒ jaunās ēkas enerģijas aprēķina piemērs 
• Jautājumi un atbildes 

13:30 – 14:30 Lunch Break Pusdienu pārtraukums 

14:30 – 16:00 Estonian experience on energy performance 
certificates (EPC), energy audits and deep 
renovation grant schemes 
 
Speakers: Prof., dr.sc.ing. Jarek Kurnitski, dr.sc.ing. 
Raimo Simson 
 
• EPC-s for new buildings, checking mechanisms by 

input data and results tables  
• EPC in the design and construction process 
• EPC-s for existing buildings and energy audits 
• Renovation grant scheme system for residential 

buildings: main steps in the application process  
• Renovation grants technical requirements for 

apartment buildings 
• Examples of typical renovation solutions 
• Questions and answers 

Igaunijas pieredze energoefektivitātes sertifikātu (EPC) 
izsniegšanā, energoauditos un dziļās renovācijas 
grantu shēmās 
 
Runātāji: Prof., dr.sc.ing. Jareks Kurnitskis, dr.sc.ing. 
Raimo Simsons 
 
• EPC jaunbūvēm, pārbaudes mehānismi pēc ievades 

datiem un rezultātu tabulām 
• EPC projektēšanas un būvniecības procesā 
• EPC esošajām ēkām un energoauditi 
• Dzīvojamo ēku renovācijas grantu shēmas sistēma: 

galvenie soļi pieteikšanās procesā 
• Renovācija piešķir tehniskās prasības daudzdzīvokļu 

mājām 
• Tipisku renovācijas risinājumu piemēri 
• Jautājumi un atbildes 

16:00  Closing Noslēgums 

 

Semināru moderē/ Moderated by: Igors Adlerbergs un Anatolijs Borodiņecs (Latvija/ Latvia) 
 
Semināra norisi iepirkuma līguma 2022/53 ietvaros nodrošina  apvienība SIA “CLEANTECH HUB & CARMELLE”. 

 
 

 


