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Informācija par projektu 

“SIA “Jelgavas poliklīnika” norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes 

paaugstināšana” 

 

Projekta mērķis 

Paaugstināt energoefektivitāti SIA “Jelgavas poliklīnika” ēkā, Sudraba Edžus ielā 10, Jelgavā, 

samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas. Energoefektivitātes 

paaugstināšanas darbu ietvaros plānots veikt darbības, kas ļaus sasniegt Jelgavas pilsētas 

attīstības programmā 2014.-2020. gadam izvirzītos mērķus. SIA “Jelgavas poliklīnika” mērķis 

Projekta ietvaros ir veikt pasākumu kopumu, kas nodrošina efektīvu energoresursu 

izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un siltumnīcefekta gāzu samazināšanu. Veicot 

augstākminēto pasākumu kopumu, SIA “Jelgavas poliklīnika” būs iespējams: 

- samazināt siltumenerģijas zudumus; 

- samazināt CO2 izmešu daudzumu atmosfērā;  

- uzlabot strādājošo darba apstākļus. 

 

Projekta darbības 

Projekta darbības 

1. Pārbūves darbu veikšana:  

1.1. 1970. gada ēkai:  

1.1.1. Jumtu siltināšana;  

1.1.2. Ārsienu siltināšana;  

1.1.3. Pagraba griestu siltināšana;  

1.1.4. Durvju nomaiņa;  

1.1.5. AVGK sistēmas sakārtošana;  

1.1.6. Nobeiguma un kosmētisko darbu veikšana;  

1.2. 1950. gada ēkai:  

1.2.1. Bēniņu pārseguma siltināšana;  

1.2.2. Ārsienu remonts;  

1.2.3. AVGK sistēmas sakārtošana;  

1.2.4. Nobeiguma un kosmētisko darbu veikšana;  

1.2.5. Durvju nomaiņa;  

2. Publicitātes nodrošināšana. 

 

Īstenojot augstāk minētās aktivitātes, plānots, ka projekta iesniedzējs sasniegs primārais 

enerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas (atbilstoši ēkas energosertifikāta pārskatā 

norādītajam) - 85.62 kWh/m2 gadā un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisijas pēc projekta 

īstenošanas (atbilstoši ēkas energosertifikāta pārskatā norādītajam) - 22,47 kg/m2 CO2 gadā 

(samazinājums - 37,013 CO2 ekvivalents tonnās). 

 

Projekta īstenošanas laiks 

Projekta plānotais ilgums: 8 mēneši – no 2021.gada 28.septembra līdz 2022.gada 31.maijam. 

 

Projekta budžets 

Projekta kopējās izmaksas 427 334,41 euro  (ar PVN), tai skaitā 253 102.35 euro ir projekta 

attiecināmās izmaksas, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 215 137,00 

euro  un SIA ”Jelgavas poliklīnika”  līdzfinansējums 37 965,35 euro, projekta neattiecināmās 

izmaksas ir 174 232.06 euro. 
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(EUR) 

 Finansējuma avots 2021.  2022. KOPĀ 

EIROPAS REĢIONĀLĀS 

ATTĪSTĪBAS FONDA 

FINANSĒJUMS 90% 

193 623.30 0.00 

 

193 623.30 

SIA “JELGAVAS 

POLIKLĪNIKA” 

FINANSĒJUMS 10% 

 

21 513.70 21 513.70 

AIZŅĒMUMA LĪDZEKĻI  212 197.41 212 197.41 

 KOPĀ 193 623.30 233 711.11 427 334.41 

 

 

SIA “Jelgavas poliklīnika” ilgtermiņa aizņēmums nepieciešams šādām investīcijām: 

Pamatojums 
Līguma summa, EUR 

(ar PVN) 

Būvdarbu līgums “Jelgavas poliklīnikas ēkas fasādes 

vienkāršotā atjaunošana-norobežojošo konstrukcijas 

energoefektivitātes paaugstināšanai Sudrabu Edžus iela 10, 

Jelgavā”(SIA “Tools Vendor”), Nr. 1-17.2/135 (28.09.2021.). 

419 115.12 

KOPĀ 419 115.12 

 

 

Valdes locekle         Kintija Barloti 

 

 

 

 

 


