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Starptautiskā projektā izveidotie 
mācību materiāli par zaļo būvniecību 
pārbaudīti pilotapmācībās.

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 
finansētajā projektā Videi draudzīgas (zaļās) 
apmācības izstrāde būvniecības nozares spe-
ciālistiem, Nr. 2019-1-LT01-KA202-060695,  
notikušas pilotmācības, izmantojot iepriekš 
izstrādātos materiālus, kas sākotnēji, sadar-
bojoties starptautiskajiem partneriem, bija 
izveidoti angļu valodā. Pilotapmācībām ma-
teriāli pielāgoti latviešu, lietuviešu un igauņu 
valodā. 

Nodos audzēkņiem
Latvijā mācības īstenoja viens no projekta 
partneriem – Daugavpils Būvniecības tehni-
kums (DBT). Pirms pilotmācībām notika 
vebinārs par zaļo domāšanu būvniecības jo-
mā, kura mērķis bija popularizēt videi drau-
dzīgu metožu izmantošanas pieredzi profe-
sionālās izglītības pedagogiem, lai viņi iegū-
tās zināšanas nodotu audzēkņiem un stu-
dentiem. 

Vebināru organizēja projekta Latvijas part-
neri – DBT un Latvijas Būvnieku asociācija 
(LBA) sadarbībā ar biedrību Ekodizaina kom-
petences centrs, SIA Labie koki un kompāniju 

Saint-Gobain. Vebinārā piedalījās DBT un Rī-
gas Celtniecības koledžas pedagogi.

Ilze Neimane, biedrības Ekodizaina kom-
petences centrs valdes locekle, stāstīja par to, 
ko saprotam ar jēdzienu zaļā būvniecība, par 
ekodizaina principiem un pieeju. Pēc prezen-
tācijas turpinājās diskusija par to, vai Latvijas 
būvniecības nozarē jau veidojas videi drau-
dzīga darba kultūra, vai tomēr būvuzņēmu-
mu interese par būvmateriālu ar ekomarķēju-
mu izmantošanu vairāk ir saistīta ar nepiecie-
šamību kvalificēties kādām prasībām.

Atkārtota izmantošana
Edgars Neilands, SIA Labie koki vadītājs, ve-
bināra dalībniekus iepazīstināja ar kokmate-
riālu un citu būvmateriālu atkārtotu izmanto-
šanu būvniecībā pēc aprites ekonomikas 
principiem, par idejām un praksi šķūņa jaun-
būvē. Tika demonstrēts speciāli vebināram 
uzņemts iedvesmojošs videomateriāls par 
ekoloģisko būvniecību un otrreizēju materiā-
lu izmantošanu. Šķūņa jaunbūve Babītes pa-
gasta Klīvēs ir pieteikta skatei Gada labākā 
būve Latvijā 2020 nominācijā Koka būve.

Andris Lujāns, kompānijas Saint-Gobain 
projektu vadītājs, stāstīja par gandrīz nulles 
enerģijas privātmājām. Vebināra dalībnieki 
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par šo tēmu uzdeva daudz praktisku jautāju-
mu, vēloties vairāk uzzināt par privātmāju 
siltināšanu, siltumnīcas efekta novēršanu, 
ekoloģisku un veselībai nekaitīgu materiālu 
un tehnoloģiju izmantošanu ēku siltināšanā.

Kopīgs ieguldījums
Vebināra tēmas cieši saistās ar Erasmus+ 
starpvalstu projektu, kurā Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas skolotāju sadarbības gaitā izstrā-
dā mācību palīgmateriālus pedagogiem, kas 
izglīto būvniecības nozares speciālistus par 
videi draudzīgu jeb zaļu būvniecību. 

Projekta koordinators ir Viļņas Jeruzale-
mes darba tirgus mācību centrs Lietuvā. To 
īsteno vairāki partneri. Lietuvā dalībnieki ir 
Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledža, kā arī 
Būvnieku asociācija. Spāniju pārstāv Andalū-
zijas mācību centrs Inercia Digital S.L., Igau-
niju – Jervas apriņķa Profesionālās apmācības 
centrs, Latviju – DBT un LBA.

Projekta mērķis ir attīstīt un nostiprināt vi-
dei draudzīgu darba kultūru būvniecības no-
zarē. Tas noslēgsies 2022. gada februārī, un 
rezultātā būs izstrādāti mācību instrumenti, 
lai būvniecības nozares speciālistus izglītotu 
par videi draudzīgu būvniecību latviešu, lie-
tuviešu un igauņu valodā. BI
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