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Līdz 2010.gada 1.decembrim Ozolnieku novadā tiks īstenots projekts 

„Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada izglītības iestādēs”. 

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda (CO2) emisijas samazināšana, samazinot 

siltumenerģijas patēriņu un veicinot energoresursu efektīvu izmantošanu divās 

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) – „Saulīte” (Jaunatnes 

iela 2, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads) un „Bitīte” (Saules iela 6, Brankas, 

Ozolnieku novads). 

Abās iestādēs tika veikti energoauditi un izstrādāti tehniskie projekti 

energoefektivitātes paaugstināšanai. Veicot energoaudita pārskatā norādītās 

aktivitātes, iespējams ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to 

atbilstošu spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un citām mūsdienu prasībām. 

 

Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, siltumenerģijas patēriņu un panāktu 

maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros ir plānots īstenot energoauditā 

norādītos pasākumus: 

1.ēku fasādes siltināšanu; 

2.pagraba pārseguma siltināšanu; 

3.durvju nomaiņu; 

4.logu nomaiņu; 

5.jumta pārseguma siltināšanu; 

6.ventilācijas sistēmas rekonstrukciju. 

 

Īstenojot augstāk minētos pasākumus, saskaņā ar tehniskajā projektā un energoaudita 

pārskatā norādīto, plānotais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums no esošā 

siltumenerģijas patēriņa sastāda 26 % PII „Bitīte” un 31% PII „Saulīte”. 

 

Saskaņā ar apstiprināto projektu, aktivitāšu īstenošanas rezultātā jāsasniedz oglekļa 

dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs – 0,252 kgCO2/Ls gadā. 

 

Projekta kopējās izmaksas plānotas LVL 190 260,00 apjomā, no tām 73%, jeb 

LVL 138 889,80 budžeta apakšprogrammas „Klimata pārmaiņu finanšu 

instruments” finansējums, un 27%, jeb LVL 51 370,20 – pašvaldības budžeta 

finansējums. 

 

 

 Projekta īstenošanas gaita: 

 15.06.2010  

Maija beigās, noslēdzoties iepirkumu procedūrai, uzsākti remontdarbi abās 

pirmsskolas izglītības iestādēs. PII „Bitīte” darbus veic SIA „Būvnieks 07”, bet PII 

„Saulīte” – SIA „Būvprojektu vadība”. Kopējās projekta būvdarbu izmaksas būs 



90778 lati. Ir noslēgti arī līgumi par darbu autoruzraudzību un būvuzraudzību. Darbi 

abās PII ir jāpabeidz līdz jaunā mācību gada sākumam. 

 

20.08.2010 

 

Augusta mēnesī pabeigti plānotie 

darbi PII „Bitīte”, kurus veica SIA 

„Būvnieks 07” būvuzrauga J.Zarāna 

uzraudzībā. Ēka ieguvusi gaišu un saulainu 

veidolu, darbu gaitā nosiltināta fasāde, 

nomainītas ārdurvis un veikti citi darbi ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanai.  

Savukārt PII „Saulīte” remontdarbi tik raiti 

neveicas – paredzams, ka SIA „Būvprojektu 

vadība” līdz jaunā mācību gada sākumam 

darbus nepaspēs pabeigt. 
             PII „Bitīte” ēka pēc remonta 
 

15.10.2010 

Oktobra sākumā parakstīts  ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akts  

PII „Saulīte”. Veikti ēkas fasādes siltināšana, 

ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, jumta un pagraba 

pārsegumu siltināšana, u.c.. 

Līdz ar to noslēgusies arī projekta īstenošana. Projekta 

kopējas izmaksas, ieskaitot energoauditu, tehnisko 

projektu izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības 

izmaksas ir LVL 93 500, kas ir uz pusi mazāk kā 

sākotnēji tika plānots. 73% no šīm izmaksām tiek segti 

no KPFI finansējuma. Taču ar Vides ministriju 

noslēgtajā projekta īstenošanas līgumā paredzēti stingri       

noteikumi – projekta ietvaros veiktajiem ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem jānodrošina siltumenerģijas patēriņa 

samazinājums salīdzinot ar 2006.-2008.gadu vismaz par 25%, un CO2 emisijas 

samazinājuma efektivitātes rādītājam  jābūt vismaz 0,252 kg CO2/Ls gadā. 

Nesasniedzot šos rādītājus 4 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, atbildīgā iestāde ir 

tiesīga lemt par piešķirtā KPFI finansējuma atmaksāšanu. 

Pēc projekta īstenošanas abās ēkās jāveic patērētās siltumenerģijas rādītāju 

uzraudzība,  un katru gadu jāiesniedz pārskats Vides ministrijā, kas kontrolēs rādītāju 

atbilstību līgumā paredzētajam. Paredzams, ka veiktie ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi dos siltumenerģijas ietaupījumu PII „Bitīte” 26% un PII 

„Saulīte” – 31%.  

 

 

 


