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Publisko ēku siltināšana
iesākums

Salaspilī ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi publiskajām ēkām tika
uzsākti 2004.gadā, kad tika izveidots projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
sabiedriskajās ēkās”, kura realizēšanai tika piesaistīti Valsts kases un Eiropas Investīciju
bankas naudas līdzekļi.

2004.gadā šī projekta ietvaros tika uzsākta logu un durvju nomaiņa visās2004.gadā šī projekta ietvaros tika uzsākta logu un durvju nomaiņa visās
pašvaldības iestādēs.

2005.gadā šī projekta ietvaros tika veikti siltināšanas darbi Sociālajam palīdzības
namam un divām pirmsskolas izglītības iestādēm “Saime” un “Daugaviņa”.

2006.gadā tika saņemts papildus finansējums no Valsts budžeta un tika uzsākta
k/n Rīgava un Mūzikas un mākslas skolas renovācija.

Šī paša projekta ietvaros 2009.gadā tika veikti arī vairākām ēkām energoauditi:
- PII “Ritenītis”;
- PII “Saulīte”;
- PII “Jāntārpiņš”;
- PII “Atvasīte”;
- Salaspils 2.vidusskola;
- k/n “Enerģētiķis”.



Publisko ēku siltināšana 2010.gads

2010.gadā Salaspils pašvaldība ieguva Vides Ministrijas KPFI projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils novada PII “ Jāntārpiņš” ēkā” ietvaros
finansējumu ar kā palīdzību tika uzsākti darbi energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem
pirmsskolas izglītības iestādē, kā rezultātā tika nosiltinātas ēkas fasādes un jumts.

Paralēli šim projektam 2010.gadā tika iegūts līdzfinansējums ERAF projektaParalēli šim projektam 2010.gadā tika iegūts līdzfinansējums ERAF projekta
“Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros 75% apjomā, kā rezultātā tika veikta sociālās
dzīvojamās ēkas Raiņa ielā 17A siltināšanas darbi.

2010.gada beigās tika uzsākta arī novada bibliotēkas rekonstrukcijas darbi, kuru
pilnībā finasēja no pašvaldības līdzekļiem. Tika veikta sabiedriskās ēkas pārbūve bibliotēkas
vajadzībām un kurā tika veikta inženierkomunikāciju rekonstrukcija, izbūvējot jaunu
apkures un ventilācijas sistēmu, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas. Tika veikta ēkas
fasādes siltināšanas darbi un jumta rekonstrukcija.



Publisko ēku siltināšana 2011.gads

2011.gadā pateicoties Vides ministrijas un KPFI projekta “Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšani Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu
ēkās” projekta līdzfinansējumam tika uzsākti 4 ēku renovācijas darbi, kuru rezultātā
paredzēts rekonstruēt apkures un ventilācijas sistēmas ēkās un jumta un fasāžu siltināšanas
darbi. Šie darbi pilnībā tiks pabeigti līdz 2012.gada rudenim.darbi. Šie darbi pilnībā tiks pabeigti līdz 2012.gada rudenim.

2011.gadā tika pabeigti arī Salaspils veselības centra ēkas siltināšanas darbi, kā
rezultātā tika nosiltinātās ēkas fasādes un jumts.

2011.gadā privātajā sekotorā no publiskajām ēkām tika veikti siltināšnas darbi arī
blakus ēkā, kur atrodas aptieka. Tika veikti jumta siltināšanas darbi.

Šajā ēkā atrodas arī Salspils novada pašvaldības policijas iecirknis, kur paredzēts
2012.gadā veikt ēkas jumta siltināšanas darbus.



Publisko ēku siltināšana nākotnē

Arī nākamajos gados ir paredzēts turpināt veikt dažādu ēku renovācijas darbi,
kuros paredzēts arī ēku siltināšanas un inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi, lai
veiktu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbus.

Ir izstrādāti ēku rekonstrukcijas un renovācijas projekti šādām ēkām:

- Salaspils novada domes ēka;

- k/n “Enerģētiķis” (2009.gadā veikts ēkas energoaudits);

- Salaspils 1.vidusskolas ēka (2010.gadā veikts ēkas energoaudits).
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