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5. Par projekta idejas koncepta „Svitenes tautas nama 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.
Svitenes tautas nama ēka celta 1967.gadā kā vietēja mēroga sabiedriska ēka dažādu
publisko pasākumu organizēšanai, kā saieta vieta vietējiem iedzīvotājiem. Ēka celta kopā ar tā
laika kolhoza “Svitene” administratīvo ēku, kur šobrīd izvietots Svitenes Saieta nams.
2012.gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu,
Rundāles novada dome īstenoja projektu Svitenes Saieta nama rekonstrukcijai, veicot ne tikai
telpu pārplānošanu pašā Saieta nama ēkā, renovējot elektroinstalāciju un apkures sistēmu, bet
arī labiekārtojot teritoriju ap pašu Saieta namu un tam blakus esošo Tautas namu. 2008.gadā
veikta Svitenes Tautas nama jumta nomaiņa. Ēkas fasādei būtiski uzlabojumi nav veikti no tās
uzcelšanas brīža.
Šobrīd Svitenes tautas nams veic aktīvu kultūrizglītojošo darbu, organizējot dažādus
kultūras, izglītojošus pasākumus, nodrošina amatierkustības saglabāšanu. Šobrīd Svitenes
Tautas namā darbojas folkloras kopa “Svitene”, Svitenes amatierteātris ”Šurumburums”, SDK
“Šurpu turpu”, tiek rīkotas izstādes, vairāki pasākumi mēnesī, jo zāli izmanto arī novada
nevalstiskās organizācijas – “Mums pieder pasaule”, “Inicio”, “Sudrabupe”.
Pamatojoties uz veikto 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 (ārdurvju nomaiņa,
cokola, ārsienu un bēniņu siltināšana)
2) Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanas pasākumi (apkures un ventilācijas sistēmu
rekonstrukcija)
Veicot ēkas energosertifikātā norādītos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus,
paredzamais enerģijas ietaupījums sastāda 53 128 kWh gadā (uz 1 m2 158.26 kWh),
t.i.59.05% no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3., 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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, kā arī Rundāles novada Investīciju plāna 2016.2018.gadam 1.23. punktu "Svitenes tautas nama energoefektivitātes pasākumu veikšana,
elektroinstalācijas remonts, skatuves, parketa, apgaismojuma rekonstrukcija" (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 „Svitenes tautas nama 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 82 500.00
(t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 14318.18), ko sastāda EUR
70 125.00 ES ERAF finansējums un EUR 12 375.00 Rundāles novada domes
budžeta finansējums;
projekta idejas koncepta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta
pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
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