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6. Par projekta idejas koncepta „Viesturu kultūras centra 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.
Viesturu kultūras centra ēka celta 1982.gadā kā tipveida pirmsskolas izglītības
iestāde. Ēkā ir darbojusies skola un dažādas iestādes arī veikals. Likvidējoties kolhoziem ēka
tika apsaimniekota tikai epizodiski un ne pilnā apjomā. 1993.gadā ēkas apsaimniekošanas
funkcijas pārņēma pašvaldība, vairākas telpas ir izremontētas un tajās pašvaldība ir izvietojusi
bibliotēku, publisko interneta pieejas punktu, sociālo centru, bērnu rotaļu istabu, trenažieru
zāli, zāli iedzīvotāju sapulcēm un kultūras pasākumu organizēšanai.
Ēku apsekojot konstatēts, ka tā ir uzbūvēta nekvalitatīvi. Divdesmit gadu laikā ir
vairākkārtīgi atsevišķās vietās remontēts jumts, kas nav devis vēlamo rezultātu, jo jumts
arvien tek. Daudzās vietās tekošais jumts jau ir sabojājis izremontētās telpas. Logi ir
deformējušies, ziemas apstākļos telpās ir auksti un nav iespējams tās izmantot. Telpas tiek
apkurinātas ar malku un akmeņoglēm.
Pašlaik Viesturu kultūras centrs ir vienīgā publiskā pulcēšanās vieta Viesturu ciemā,
kur regulāri notiek kultūras pasākumi un sabiedriskas aktivitātes dažādām mērķauditorijām. Ir
iekārtotas vairākas brīvpiekļuves telpas, kur iedzīvotāji var nodarboties ar sev interesējošiem
pasākumiem. Viesturu kultūras centrā darbojas 2 bērnu deju kolektīvi. Iedzīvotājiem ir
pieejama trenažieru zāle, dušas telpas. Centra teritorijā tiek iekārtots laukums sporta
aktivitātēm brīvā dabā.
Neskatoties uz to, ka Viesturu ciems ar 224 iedzīvotājiem atrodas ģeogrāfiski
izdevīgā vietā (Bauska – 17 km, Jelgava – 30 km, tuvumā atrodas vēsturiski objekti Mežotnes
pilskalns un Rundāles pils) sliktās infrastruktūras dēļ tiek bremzēta ciema attīstība. Trūkst
darba vietu un ir slikta sabiedriskā satiksme, kas traucē atrast darba vietas pilsētā. Uzņēmēji
nav ieinteresēti atvērt savas ražotnes sliktās infrastruktūras dēļ. Augsts ir mazturīgo
iedzīvotāju skaits, kuri nav spējīgi nodrošināt saviem bērniem interešu izglītību. Tādēļ ir ļoti
nepieciešams saglabāt kultūras centru, kur jebkurš iedzīvotājs var nākt savā brīvajā laikā un
darboties dažādās jomās, pilnveidot sevi, pavadīt brīvo laiku.
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 un logu
nomaiņa, cokola, ārsienu un jumta siltināšana)
2) ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanas pasākumi (ventilācijas sistēmas atjaunošana,
apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija
3) atjaunojamos energoresursus izmantojoša apkures katla iegāde un uzstādīšana
Veicot ēkas energosertifikātā norādītos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus,
paredzamais enerģijas ietaupījums sastāda 189 580 kWh gadā (uz 1 m2 154.94 kWh), t.i.
62.60% 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 1.24. punktu "Viesturu kultūras centra 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 „Viesturu kultūras centra 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 320 250,00
(tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 55 580.58, ko sastāda EUR
272 213,00 ES ERAF finansējums un EUR 48 037,00 Rundāles novada domes
budžeta finansējums;
projekta idejas koncepta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta
pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
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