
 

Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, 

ID Nr. KPFI-7/91 

2010.gada septembrī pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”” Vides ministrijas 

izsludinātajā klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētajā atklātajā projektu konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību ēkās”. Šā gada 

janvāra beigās tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

lēmums par  iesniegtā projekta apstiprināšanu.  

Marta mēnesī tika parakstīts trīspusējs līgums starp novada pašvaldību, SIA „Vides 

investīciju fonds” un VARAM. Parakstītā līguma noteikumi nosaka, ka 36,16% no attiecināmām 

izmaksām būs KPFI finansējums, un īstenojot projektu, jāsasniedz sekojoši rādītāji: 

1. projekta energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei 62,7 kWh/m
2
, 

2. oglekļa dioksīda (CO2) samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,35 kgCO2/Ls gadā, 

3. oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 21,35 t CO2/gadā.  

 Lai samazinātu energoresursu patēriņu, tādējādi samazinot CO2 emisijas un nodrošinātu 

ekonomisku un efektīvu turpmāku ēkas apsaimniekošanu, projekta ietvaros paredzēts veikt PII 

„Zīlīte” ēkas rekonstrukciju, kurā ir sekojošas būtiskākās aktivitātes: 

1. Ēkas fasādes un cokola siltināšana – abu korpusu ārsienu siltināšana ar akmens vati 120 

mm, cokolstāvā – ar mitrumizturīgu 100 mm un aizsargapmetumu līdz 2 m augstumam; 

2. Bēniņu pārseguma siltināšana – vecās siltumizolācijas novākšana, tvaika izolācijas 

atjaunošana, pretvēja izolācijas iebūve, siltināšana ar minerālvati b=200 mm; 

3. Daļēja jumta seguma nomaiņa – ēkas daļās ar fiziski un morāli nolietojušos azbestcementa 

lokšņu segumu un plakanā jumta ar karsti līmēto segumu, tā pārbūve un nomaiņa pret 

bitumena jumstiņu segumu; 

4. Logu un durvju nomaiņa – nenomainīto ārdurvju un logu nomaiņa ar selektīva stikla pakešu 

rūtīm, ar siltumvadības koeficientu =1,1 w/m
o
K; 

5. Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija – dažādas izmantošanas telpu ventilācijas izvadu 

sagrupēšana un izvadīšana; 

6. Elektroapgaismojuma modernizācija -  elektroinstalācijas renovācija, atsevišķās telpās vēl 

nenomainīto kvēlspuldžu nomaiņa uz energoefektīvām luminiscences spuldzēm; 

7. Apkures sistēmas rekonstrukcija un siltummezgla modernizācija – centrālapkures sistēmas 

renovācija, nomainot vecos čuguna radiatorus pret tērauda ar termoregulatoriem; 

siltummezgla renovācija, izmantojot mūsdienīgus un energoefktīvus materiālus; 

Būvdarbu veikšanai tiks izsludināta publiskā iepirkumu procedūra, kur iepirkuma dokumentācijā 

tiks iekļautas prasības pretendentiem iepazīties ar Vides ministrijas izstrādātajiem „Ieteikumiem 

zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās” un „Ieteikumiem videi 

draudzīgas būvniecības veicināšanai”, kā arī izvirzīti noteikumi pretendentu tehniskajai kapacitātei 

un pieredzei līdzīgos energoefektivitātes paaugstināšanas darbos, prasības būvniecībā 

pielietojamiem būvmateriāliem, līguma izpildes nosacījumi attiecībā uz trokšņu līmeņa ievērošanas, 

ūdens un energoresursu taupības, kā arī atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem būvdarbu laikā. 

 

Projekta īstenošanas gaita 

 

20.04.2011   

 

Aprīlī ir noslēgusies iepirkumu procedūra būvdarbu veikšanai un notiek pretendentu piedāvājumu 

izvērtēšana. Kopā tika saņemti 6 pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma dokumentācijā tika izvirzīti 



stingri noteikumi pretendentu tehniskajai kapacitātei un pieredzei līdzīgos energoefektivitātes 

paaugstināšanas darbos, kā arī prasības būvniecībā pielietojamiem būvmateriāliem, līguma izpildes 

nosacījumi attiecībā uz trokšņu līmeņa ievērošanas, ūdens un energoresursu taupības, kā arī 

atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem būvdarbu laikā, kas atbilst Vides ministrijas 

izstrādātajiem „Ieteikumiem zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās” 

un „Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai. 

15.06.2011 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, par atbilstošāko tika atzīts SIA „Alvima” piedāvājums, ar kuru 

23.maijā tika noslēgts līgums, un kas projektā paredzētos PII „Zīlīte” energoefektivitātes 

paaugstināšanas darbus apņēmusies veikt līdz šā gada 29.augustam. Būvuzraudzību objektā veiks 

SIA „Bonum”, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātāji – SIA „Komunālprojekts Jelgava”.  

20.10.2011 

Veicot būvdarbus tika veiktas nelielas izmaiņas darbu apjomos, tādēļ ar SIA „Alvima” tika noslēgta 

vienošanās par termiņa pagarinājumu līdz 23.septembrim. Pēc būvuzrauga un autoruzrauga 

atzinuma būvdarbi tika veikti labā kvalitātē un atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, un 

10.oktobrī tika parakstīts akts par darbu pieņemšanu.  

Bez PII „Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, SIA „Alvima” izpildīja arī visas 

projektā paredzētās prasības – izstrādāja „Ieteikumus ēkas energoefektīvai ekspluatācijai” un veica 

iestādes apkalpojošā personāla apmācību, kā arī piegādāja tāfeli – enerģijas sadales ekrānu, uz kura, 

saskaņā ar noslēgto projekta īstenošanas līgumu, turpmāk tiks izvietots ēkas energoefektivitātes 

sertifikāts un ikmēneša patērētās siltumenerģijas rādītājs. Saskaņā ar projekta īstenošanas līguma 

noteikumiem, 5 gadus pēc īstenošanas ēkā jāveic patērētās siltumenerģijas rādītāju uzraudzība, un 

ik gadu jāiesniedz pārskati Vides investīciju fondā, kas kontrolēs rādītāju atbilstību līgumā 

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

tiesīga lemt par piešķirtā KPFI finansējuma atmaksāšanu. Par īstenoto projektu, tā ietvaros 

veiktajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, 

tika informēti arī bērnudārza darbinieki un vecāki sapulcē 19.oktobrī.  

Projekta kopējās izmaksas sastāda 152 506,11 latus, kas ir par 55 339,45 latiem mazāk kā sākotnēji 

plānots, no tā KPFI finansējums – 40 658,86 lati, pašvaldības budžeta finansējums – 111 847,25 

lati. Līdz ar šī projekta īstenošanu pabeigti visu novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. 

 

 

 


