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(prot.Nr.6., 4.p.)

4. Par projekta idejas koncepta „Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” iesniegšanu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa II projektu iesniegumu
atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu
izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros.
Rundāles novada domes ēka celta 1979.gadā telefonu sakaru nodaļas vajadzībām.
Ēkas otrajā blokā ar atsevišķu ieeju bija izvietota ambulance, ciema padome.
Kopš Rundāles novada izveides 2009.gada 1.jūlijā, šajā ēkā izvietota lielākā daļa
novada pašvaldības administrācijas. Dažādu kultūras pasākumu organizēšanai,
amatierkolektīvu mēģinājumiem tiek izmantota Jaunā zāle.
Pamatojoties uz veikto ēkas energoauditu, lai novērstu siltuma zudumus ēkā un
samazinātu CO2 izmešus, palielinātu ēkas nesošo konstrukciju ekspluatācijas ilgumu, kā arī
samazinātu maksājumus par siltumenerģiju un nodrošinātu ēkas funkcionalitāti ilgtermiņā, ir
nepieciešams veikt vairākus mērķtiecīgus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus:
1) Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi (metāla ārdurvju un
logu nomaiņa, logu, pagraba pārseguma, ārsienu un bēniņu siltināšana)
2) Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanas pasākumi (apkures sistēmas rekonstrukcija un
ventilācijas kanālu tīrīšana, sistēmas mezglu atjaunošana, kas nodrošinās pietiekošu
gaisa apmaiņu un ventilāciju telpās)
Veicot ēkas energosertifikātā norādītos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus,
paredzamais enerģijas ietaupījums sastāda 77 583 kWh gadā (uz 1 m2 123.03 kWh), t.i.
62.22% no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3., 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Ministru kabineta 2016.gada 8.marta
noteikumu Nr.152 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātībā” prioritārā virziena
„Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” 4.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību
ēkās” īstenošanas noteikumi” 3.punktu, Rundāles novada Investīciju plāna 2016.-2018.gadam
1.45. punktu "Rundāles novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes pasākumu ieviešana"

(apstiprināts 2015.gada 30.decembra domes sēdē, prot.Nr.15, 12.p., ar grozījumiem 2016.gada
26.maija domes sēdē, prot.Nr.5, 5.p.), Rundāles novada dome nolemj:
sagatavot un iesniegt projekta idejas konceptu „Rundāles novada domes ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa II projektu
iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo
energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru
pašvaldībām” ietvaros ar kopējo projekta īstenošanas summu EUR 131 000.00
(tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 22 735.54), ko sastāda
EUR 111 350.00 ES ERAF finansējums un EUR 19 650.00 Rundāles novada
domes līdzfinansējums;
projekta idejas koncepta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta
pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
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