
 
 

VILSANDI ENERGY HOUSE (Estonia)  

VILSANDI ENERĢIJAS MĀJA (kultūras mantojumu aizsargājoša, energoefektīva, ilgtspējīga ēka) 

 

Ēkas restaurācija un remonts, lai panāktu energoefektivitāti: 

-) restaurācija; 

-) energoefektivitāte; 

-) alternatīvi enerģijas avoti; 

-) vidi aizsargājoša ilgtspējība; 

-) efektivitāte; 

-) jauns mērķis celtniecībai: ateljē / studija, sanāksmju telpa, sauna, rokdarbu istaba,  

bibliotēka, ekskursijas. 

 

Vilsandi enerģijas mājas restaurācija: 
-) baļķu celtne būvēta 1870tajos kā barakas bākas darbiniekiem cara laikā, piebūve celta 1893. gadā 
(noliktava, tagad tur atrodas ateljē / darbnīca); 
-) atjaunoti baļķi / kokmateriāli; 
-) ar rokām veidotie ķieģeļi tika izmantoti dekoratīvajām sienām; 
-) oriģinālie grīdas dēļi (7 cm biezi) tika notīrīti un novietoti atpakaļ; 
-) atjaunoti ārējie logu rāmji; 
-) pamati notīrīti un nobalsināti; 
-) notīrīti un nobalsināti skursteņi; 
-) jumts celts, balstoties uz oriģinālo modeli (paneļu izmērs, sadalījums, laminēts ar rokām, jumta rieva utt.); 
-) daļēji vecie ārējie dēļi notīrīti un uzstādīti atpakaļ. 
 

Galvenā informācija: 

-) parasti tiek atļauts: izolācija (grīda, bēniņu grīda, sienas), uz mūsdienu tehnoloģijām balstīti 2-3-kameru 

logi ar koka rāmi, elektrosistēmu, apkures un ventilācijas sistēmu rekonstrukcija; 



 
-) kultūras mantojuma būvniecības objektu restaurācijai jānorit saskaņā ar projektu, ko koordinē Nacionālā 

kultūras mantojuma pārvalde; projekts ir balstīts uz īpašiem nosacījumiem mantojuma saglabāšanā: esošās 

situācijas novērtēšana un piedāvātā funkcionalitāte (ne vienmēr ir iespējams saglabāt vēsturisko ēku 

funkcijas); 

-) atkarībā no funkcijas, var tikt atļauts, piemēram, ierīkot labierīcības dzīvojamās telpās vai klēti / šķūni 

pārveidot par sporta zāli… 

 

CO2 programma Igaunijā ietver ap 80 kultūras mantojuma objektus, lai tie tiktu izveidoti par nākotnes 

energoefektīvām ēkām, šiem objektiem tiek piedāvāti īpaši nosacījumi mantojuma saglabāšanai.  

 

Noteikumi Vilsandi enerģijas mājas atjaunošanai: 

-) ēka ir siltināta no iekšpuses, lai saglabātu mājas oriģinālo izmēru un formu; 

-) logiem tika saglabāti izmēri un forma, iekšpusē viena lielā loga platība tiek izmantota, lai nodrošinātu labāko 

skatu uz vecajiem logiem ārpusē; 

-) nosiltināti ēkas pamati; 

-) ārējie dēļi, jumts un citas daļas ir atjaunotas un uzstādītas atpakaļ, vai izveidoti līdzīgi par piemēru ņemot 

vecos; 

-) jaunas detaļas un tehniskie risinājumi ir paslēpti, cik vien iespējams, lai nodrošinātu ēkas autentisku izskatu  

gan no iekšpuses, gan ārpuses. 

 

 

Pieredze restaurēšanā: 

-) meteoroloģiskās stacijas pamati – risinājums ir atšķirīgs: tika izolēts iedobums / bedre, lai izvairītos no grīdu 

siltināšanas; šādā veidā oriģinālās grīdas kopā ar ģipša apmetumu zem tām netika noņemtas; pēdējais pats 

par sevi ir rets meistarīgs risinājums, tāpēc ir pelnījis saglabāšanu; 

-) logu izmēri u.c., ēka tika atjaunota 1990tajos, kad tā vēl nebija valsts aizsardzībā; 

-) kaļķakmens būdai būs jauna funkcija (sauna), tāpēc ir atļauta skursteņa būvniecība; vai kā risinājumu 

izmantot mūsdienīgu metāla skursteni (piemēram, glābšanas stacijas laivu māja) vai akmens skursteni – 

informācija vienmēr ir jāizskata atsevišķi (katrā konkrētā gadījumā); 

-) glābšanas stacija - galvenokārt nomainītas koksnes un koka detaļas, iebūvēts kamīns, virtuvīte un tualete, 

metāla skurstenis; 

-) Vilsandi bākas darbinieku ēka – tāda paša veida. 

 

 

Vilsandi enerģijas mājas energoefektivitāte: 
-) izolācija 
▪ vienmērīga siltuma “kaste” 
▪ sienu apsildīšanas sistēma (ūdens) 
-) ekonomiskas ierīces; 
-) siltuma atgriešanas ventilācija; 
-) notekūdeņu siltuma atgriešana; 
-) efektivitāte - 30kWh / m2 gadā pret 170 +. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Nenosegta sienu apsildīšanas sistēma 
 

 
 

Alternatīvie enerģijas avoti: 
-) lietus; 
-) saules enerģija ūdens sildīšanai; 
-) zemes siltums; 
-) vējdzirnavas. 
 
 
Vides saudzēšana: 
-) lietusūdens izmantošana; 
-) ūdens sildīšanai tiek izmantota saules enerģija; 
-) zemes siltumsūknis; 
-) vējdzirnavas; 
-) notekūdeņu zemes filtru sistēma: 
ģeomembrāna - pilnīga aizsardzība augsnei, notekūdeņu cauruļvadu sistēmai, lai nodrošinātu attīrīšanu. 
 
 
Speciālisti: 
-) kultūras mantojuma aizsardzības jomā: 
▪ Arc Project Ltd., www.arc.ee 
▪ National Heritage Board, www.muinas.ee 
▪ Olev Suuder, olev@arc.ee 
-) notekūdeņu attīrīšanas zemes filtru sistēmas: 
▪ The Environment Agency, www.keskkonnaamet.ee 
▪ AquaProject, LLC www.aquaproject.ee 
-) energoefektivitātes modelēšana un aprēķini: 

http://www.arc.ee/
http://www.muinas.ee/
mailto:olev@arc.ee
http://www.keskkonnaamet.ee/
http://www.aquaproject.ee/


 
▪ Tõnu Mauring, tonu.mauring.001@ut.ee 
▪ Energy-efficient construction, Tartu University’s core labratory 
▪ PassiveHouse Ltd, www.passivehouse.ee 
Kontakti: 
-) http://vilsandi.inotexgroup.eu 
-) +372 50 64 579 
-) apskati http://www.youtube.com/watch?v=qRRzVAJZlOw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmantotie avoti: 
-) https://cocompeur.files.wordpress.com/2013/09/presentation-of-sustainable-buildings.pdf 
-) http://vilsandi.inotexgroup.eu/galerii/ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tonu.mauring.001@ut.ee
http://www.passivehouse.ee/
http://vilsandi.inotexgroup.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=qRRzVAJZlOw
https://cocompeur.files.wordpress.com/2013/09/presentation-of-sustainable-buildings.pdf
http://vilsandi.inotexgroup.eu/galerii/

