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PAUL-HENRI SPAAK ĒKA  
VIDES, SOCIĀLĀ UN DARBA APSTĀKĻU ASPEKTĀ VĒRTĒTAS 

PARAUGĒKAS PLĀNS 
 

 
 
Vispārējie mērķi 

 

1. Paul-Henri Spaak ēkai jābūt paraugam no vides viedokļa. Vides prasību respektēšana 

ir visa projekta centrālais elements. 

2. Jaunajā ēkā būs iespējams neitralizēt oglekļa dioksīda pēdu, tā varēs būt autonoma 

enerģijas patēriņa ziņā un neatkarīga no ūdens (nedzerama ūdens) apgādes viedokļa. 

3. Jaunā ēka saražos vairāk elektroenerģijas, nekā patērēs. 

4. Ar jaunās ēkas palīdzību tiks atjaunota tās apkārtnē esošā vide. Tās būvniecība tiks 

uzskatīta par tādu, kas pozitīvi ietekmēs vidi un pilsētu gan enerģijas, gan gaisa 

kvalitātes, gan vietējās bioloģiskās daudzveidības ziņā. 

5. Visos ēkas ekspluatācijas posmos, sākot no sagatavošanas līdz tās lietderīgas 

izmantošanas beigām, tās apsaimniekošanā tiks ievēroti aprites ekonomikas principi 

(ilgāks ekspluatācijas laiks, produktu pārkvalificēšana, pārstrāde, vietējās zinātības 

izmantošana, maksimāla ex situ / in situ materiālu atkārtota izmantošana, augsnes 

attīrīšana, inertu materiālu atkārtota izmantošana, būvdarbu laikā izraktās augsnes 

atkārtota izmantošana, augsnes slāņu hierarhijas saglabāšana, prioritātes piešķiršana 

īsām ražošanas un piegādes ķēdēm u. c.). 

6. Ēkas dizaina pamatā jābūt bioloģiskā klimata principiem attiecībā uz pielāgošanos 

ģeogrāfiskajam izvietojumam, dabīgo apgaismojumu, vēja iedarbību, izturību pret 

laikapstākļiem, komfortu telpās un ārpus tām, neitrāla klimata jēdzienu, maksimālu 

dienas gaismas izmantošanu, topogrāfijas izmantošanu, izvēloties ēkas novietojumu 

u. c.  

7. Jaunajai ēkai ir jāatjauno saikne starp pilsētvidi un dabu, jo īpaši ņemot vērā to, ka tā 

pavērsies uz Leopolda parku un piekļausies Luksemburgas laukumam. Turpmākie 

savienojumi un ēkas jaunais veidols noteiks to, kā izpaudīsies kvartāla pilsētvides 

veidošana, cik pieejama tā būs cilvēkiem un cik pievilcīgu dažādām aktivitātēm tā 

spēs padarīt Eiropas Parlamenta apkārtni. 

8. Procesā, kas ietver ēkas projektēšanu, būvniecību un nodošanu ekspluatācijā, tiks 

ievērota WELL (attiecībā uz labsajūtu), ISO (attiecībā uz pieejamību) un DGNB 

(attiecībā uz vides parametriem) sertifikācijas struktūra. 
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9. Projekta pārvaldībā tiks izmantota sadarbības metodika LEAN.  

 

Emisijas 

 
10. Neitrālas oglekļa emisiju bilances panākšana. 

11. Iespēja uztvert oglekli, izmantojot būvelementus un ieviešot jaunu veģetāciju. 

12. Veģetācijas izmantošana gaisa attīrīšanai, skābekļa radīšanai un kvartāla gaisa 

kvalitātes uzlabošanai. 

13. Tādu telpu projektēšana, kurās netiek izmantoti ne toksiski produkti, ne ķīmiskie 

šķīdinātāji. 

 

Elektroenerģija 

 

14. Pozitīva enerģijas koncepcija, izmantojot atjaunojamās enerģijas ražošanu un 

enerģijas uzkrāšanu uz vietas. 

15. Priekšizpēte par karstas/aukstas enerģijas tīklu izveidi objektā, tostarp karstās/aukstās 

enerģijas pārpalikuma novirzīšanu atpakaļ uz Parlamenta teritoriju/kvartālu. 

16. Viedtīkla izveidošana, savienojot ēku ar citām EP ēkām un nodrošinot integrētu 

teritorijas pārvaldību. 

17. Dabas resursu (saules, vēja, augsnes, temperatūras maiņas u. c.) izmantošana 

enerģijas ražošanai. 

18. Mākslīgā intelekta sistēmu izmantošana ēkas energopārvaldībā.  

 

Ūdens 

 

19. Ietekme uz ūdens resursiem: 100 % caurlaidība vai līdzvērtīgs rādītājs visā objektā. 

20. 100 % atbilstība patēriņa un reģenerācijas līdzsvara līmenim. 

21. 100 % autonomija nedzerama ūdens apgādes ziņā (sanitārās iekārtas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmas). 

22. Priekšizpēte par ūdens cikla autonomiju objektā. 

 

Īstermiņa ietekme 

 

23. Ēkas koncepcijas veidošana, apspriežoties ar turpmākajiem lietotājiem, kaimiņiem un 

valsts iestādēm, lai izstrādātu kopīgu un līdzsvarotu koncepcijas pamatu. 
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24. Paraugbūvniecības (apmeklējama, uz līdzdalību vērsta būvprojekta, kuram ir 

ierobežota ietekme uz vidi, kurā ir samazināts citiem radītu traucējumu un atkritumu 

apmērs un kurā ir iekļauts arī izglītības un izklaides aspekts) nodrošināšana. 

25. Urbanizācijas, vides un sociālo saikņu (veģetācija, mobilitāte, biotops) atjaunošana. 

26. Jēdzienu Build local un Build light izmantošana, ar sausās būvniecības sistēmu 

palīdzību iekļaujot atgriezeniskas/pielāgojamas būvniecības koncepciju. 

 
Ilgtermiņa ietekme 

 

27. Eiropas Parlamenta pētījums par to, kā samazināt resursu pārtēriņu, par kuru ir 

atbildīgs Eiropas Parlaments, un jaunās ēkas ietekmi saistībā ar šo jautājumu. 

28. Modularitāte, attīstība un elastīgums, lai ņemtu vērā tehnoloģiskās un sociālās 

pārmaiņas un norises. 

29. Vieda un modulāra ekspluatācija, pielāgojoties dažādām vajadzībām un pasākumiem. 

30. Turpmākām izmaiņām pielāgots projekts > Lielāka noturība / plānošana, kurā 

ņemta vērā izmaiņu (klimata pārmaiņu, tiesību aktu grozījumu un telpu ekspluatācijas 

izmaiņu) iespējamība. Ēkas struktūrai ir jābūt stabilai, izturīgai, elastīgi izmantojamai 

un modulējamai, lai būtu iespējams veikt turpmākus pielāgojumus un ieviest jaunus 

ekspluatācijas veidus. 

31. Iekārtu ekspluatācijas un darbības vienkāršība — atklātais pirmkods. 

 

Patēriņš 

 

32. Ne tikai ar komforta līmeņa nodrošināšanu, bet arī visa ar procesiem (IT, telpu un 

virtuves aprīkojuma u. c.) saistīta patēriņa samazināšana > zināšanu savstarpēja 

apmaiņa un izmantošana sadarbībā ar universitātēm. 

33. Ieradumu maiņas veicināšana — visu iespējamo ietekmes uz vidi samazināšanas 

veidu izmantošana/paredzēšana (sadarbībā ar turpmākajiem lietotājiem), cenšoties 

projektēšanas posmā integrēt turpmākas ar ēkas ekspluatāciju saistītas ieradumu 

izmaiņas (t. i., darba veidu, mobilitāti, tāldarbu, resursu racionālu izmantošanu, 

sabiedriskās ēdināšanas un datu iekārtu ietekmi u. c.). 

34. Apmierinātības ar klimatisko komfortu uzlabošana (pieņemama telpu temperatūra 

vasarā un ziemā; reāllaika informācijas par hidrotermiskajiem apstākļiem sniegšana 

lietotājiem). 
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Informācijas apmaiņa un sabiedrības piesaiste 

 

35. Co-sharing > Informācijas apmaiņa, izmantojot atvērtu datubāzi un uz līdzdalību un 

izglītošanu vērstu pieeju, kas vēlāk ļaus replicēt paraugpraksi un inovācijas. 

36. Sociālo, pilsētvides un ekoloģisko saikņu veidošana (apspriežoties un sazinoties). 

37. Pilsētvides un sociālo objektu nodrošināšana, lai uzlabotu dzīves kvalitāti kvartālā. 

 


