Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu tiks uzlabota Ulbrokas
vidusskolas energoefektivitāte
Stopiņu novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2013.gada 19.novembra lēmumu Nr.15.2/141 par Stopiņu novada domes projekta
„Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanu” ar identifikācijas Nr. KPFI-15.2/141 iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā nodrošinot
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” (turpmāk – Projekts) mērķis ir veikt
energoefektivitātes pasākumu kopumu Ulbrokas vidusskolā, lai samazinātu siltumenerģijas
patēriņu, tādejādi samazinot oglekļa dioksīda emisijas daudzumu. Lai sasniegtu Projekta
mērķi, tiks īstenotas šādas aktivitātes:
· ārsienu papildus siltināšanaar cieto akmens vati,
· lietus ūdens noteksistēmas sakārtošanas pasākumi,
· ēkas logu un durvju aiļu papildus siltināšana,
· cokola papildus siltināšana,
· jumta papildus siltināšana,
· pārseguma virs galvenās ieejas un caurbrauktuves papildus siltināšana,
· durvju nomaiņa.
Iepriekš minēto aktivitāšu īstenošanas rezultātā plānots sasniegt enerģijas kopējā patēriņa
ietaupījumu 294 266,11 kWh/gadā. Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda
emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu
0.655406776 kgCO²/Ls gadā.
Kopējais Projekta rezultātā sasniegtais CO² ietaupījums 77 686.25 kgCO²/gadā. Projekts tiks
īstenots līdz 2014.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās izmaksas sastāda 357 119,46 Ls, tai
skaitā attiecināmās izmaksas 217 811,21 Ls, no kurām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzekļi ir 118 531,35 Ls, un Stopiņu novada domes līdzekļi 92 279,86 Ls.
Šobrīd Projekta ietvaros ir izstrādāts un saskaņots būvniecības darbu tehniskais projekts
Stopiņu novada Būvvaldē, kā arī drīzumā publiskā iepirkuma ietvaros tiks sludināts atklāts
konkurss un izvēlēts būvnieks būvniecības darbu veikšanai.
Stopiņu novada pašvaldība
(19.12.2013.)
Pabeigta Ulbrokas vidusskolas ēkas siltināšana
2014.gada 30.jūnijā noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta
„Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanu” (vienošanās Nr.KPFI -15.2/141) īstenošana.

Projekta ietvaros tika siltinātas Ulbrokas vidusskolas ārsienas, sakārtota lietus noteces
sistēma, papildus siltināti ēkas logi, durvju ailes, jumts, cokols, pārsegums virs galvenās
ieejas un caurbrauktuve, kā arī nomainītas durvis. Būvniecības darbus veica SIA „I.K.Būve”,
būvuzraudzību nodrošināja – SIA „Būves un Būvsistēmas”. Iepriekš minēto aktivitāšu
īstenošanas rezultātā plānots sasniegt enerģijas kopējā patēriņa ietaupījumu 294 266,11
kWh/gadā, tādējādi būtiski samazinot izmaksas par Ulbrokas vidusskolas siltumenerģijas
patēriņu. Projekta ietvaros Ulbrokas vidusskola ir ne tikai kļuvusi siltāka, bet arī vizuāli
pievilcīgāka, tādēļ ceram, ka arī skolēniem atsākot savas skolas gaitas septembrī, tās būs
daudz patīkamākas un priecīgākas
I.Birzniece, projektu vadītāja
(25.07.2014.)

