
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
aktivitātes  

enerģētikas jomā 



 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas ēkas 

renovācija, Brīvības ielā 120  
(2008) 

 



Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas ēkas 
renovācija, Brīvības ielā 120  

(2008) 

Izmaksas:  982 776 EUR 

Finansējuma avoti:  

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Bēniņu siltināšana 

 Jumta seguma nomaiņa 

 Logu nomaiņa 

 Apkures sistēmas rekonstrukcija 

 Vēdināšanas sistēmas rekonstrukcija 

 Fasādes siltināšana 

 

 

 



Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas ēkas 
renovācija, Brīvības ielā 120  

(2008) 



Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālās pārvaldes ēkas 
renovācija, Brīvības ielā 45 (2008) 



Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālās pārvaldes ēkas 
renovācija, Brīvības ielā 45  

(2008) 

Izmaksas:  398 448 EUR 

Finansējuma avoti:  

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Jumta pārseguma siltināšana 

 Logu nomaiņa 

 Fasādes siltināšana 

 



Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālās pārvaldes ēkas 
renovācija, Brīvības ielā 45  

(2008) 



Jēkabpils 2. vidusskolas energoefektivitātes 
paaugstināšana  

(2008) 



Jēkabpils 2. vidusskolas energoefektivitātes 
paaugstināšana  

(2008) 

Izmaksas: 508 167 EUR 

Finansējuma avoti:  

 Valsts investīciju programma 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Fasādes siltināšana 

 Logu nomaiņa 

 Bēniņu siltināšana 

 Jumta seguma nomaiņa 

 

 



Jēkabpils 2. vidusskolas energoefektivitātes 
paaugstināšana  

(2008) 



Jēkabpils 3. vidusskolas renovācija 
(2013) 



Jēkabpils 3. vidusskolas renovācija 
(2013) 

Izmaksas: 1 648 403 EUR 

Finansējuma avoti:  

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Fasādes siltināšana 

 Logu nomaiņa 

 Bēniņu siltināšana 

 Jumta seguma nomaiņa 

 Apkures sistēmas nomaiņa 

 Vēdināšanas sistēmas nomaiņa 

 



Jēkabpils 3. vidusskolas renovācija 
(2013) 



Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils pilsētā  

  
Īstenoti  3 ERAF līdzfinansēti projekti , 1 KPFI līdzfinansēts 
projekts,  5 PII ēkās 

 

PII “Zvaniņš” Meža iela 9   (2010) 

 

PII “Zvaigznīte” Jaunā iela 44 (2010) 

 

PII “Zvaigznīte” Meža iela 12 (2010) 

 

PII “Kāpēcītis” Palejas iela 15A  (2012) 

 

PII “Auseklītis” Dūmu ielā 1 

 

 

 



 

PII “Zvaniņš” Meža iela 9    

(2010) 

 
Izmaksas: 782 864 EUR 

Finansējuma avoti:  

 ERAF 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Fasādes siltināšana 

 Logu, durvju nomaiņa 

 Jumta seguma siltināšana 

 Apkures sistēmas nomaiņa 

 Vēdināšanas sistēmas nomaiņa 

 



PII “Zvaniņš” Meža iela 9    

(2010) 



PII “Zvaigznīte”  

Jaunā iela 43 

(2010) 



PII “Zvaigznīte”  

Jaunā iela 43 

(2010) 

Izmaksas: 646 594 EUR 

Finansējuma avoti:  

 ERAF 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Fasādes siltināšana 

 Logu, durvju nomaiņa 

 Bēniņu, jumta seguma siltināšana 

 Apkures sistēmas nomaiņa, pieslēguma centralizētajai 
siltumapgādes sistēmai rekonstrukcija 

 Vēdināšanas sistēmas nomaiņa 

 



 

PII “Zvaigznīte”  

Jaunā iela 43 

(2010) 

 



PII “Zvaigznīte”  

Meža iela 12 

(2010) 



PII “Zvaigznīte”  

Meža iela 12 

(2010) 

Izmaksas: 319 748 EUR 

Finansējuma avoti:  

 ERAF 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Fasādes siltināšana 

 Logu, durvju nomaiņa 

 Bēniņu siltināšana 

 Jumta seguma siltināšana 



PII “Zvaigznīte”  

Meža iela 12 

(2010) 



 
PII “Kāpēcītis”  

Palejas iela 15A   
(2012) 

 



PII “Kāpēcītis”  
Palejas iela 15A   

(2012) 

Izmaksas: 1 314 370 EUR + 67 480 EUR 

Finansējuma avoti:  

 ERAF 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Fasādes siltināšana 

 Logu, durvju nomaiņa 

 Jumta seguma siltināšana 

 Apkures sistēmas nomaiņa 

 Vēdināšanas sistēmas nomaiņa 



PII “Kāpēcītis”  
Palejas iela 15A   

(2012 - 2014) 



 
PII “Auseklītis”  

Dūmu ielā 1 
(2011) 

 



 
PII “Auseklītis”  

Dūmu ielā 1 
(2011) 

 Izmaksas energoefektivitātes pasākumiem:  426 030 EUR  

Visas izmaksas kopā:  926 631 EUR 

Finansējuma avoti:  

 Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 siltummezgla renovācija 

  daļēja logu un ieejas durvju nomaiņa 

 jumta seguma nomaiņa 

 

 



PII “Auseklītis”  
Dūmu ielā 1 

(2011) 
 

 

 Sienu, logu un durvju ailu, cokola siltināšana 

 Pagraba pārseguma un jumta pārseguma siltināšana  

 Neblīvo ārdurvju nomaiņa pret jaunām koka vai PVC ārdurvīm 
un vējtvera durvju uzstādīšana, kur tas ir iespējams 

 Veco koka logu nomaiņa pret PVC logiem; 

 Apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācijas maiņa 
pagrabā; 

 Apkures sistēmas nomaiņa, uz divcauruļu apkures sistēmu  

 



PII “Auseklītis”  
Dūmu ielā 1 

(2011) 



Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālās mājas Rīgas ielā 
237 energoefektivitātes paaugstināšana 

(2011) 



Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālās mājas Rīgas ielā 
237 energoefektivitātes paaugstināšana 

(2011) 

 

Izmaksas:  263 522 EUR 

 

Finansējuma avoti:  

 ERAF (Ekonomikas ministrijas programma) 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

 

 

 

 

 

 



Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālās mājas Rīgas ielā 
237 energoefektivitātes paaugstināšana 

(2011) 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 ārdurvju un koka logu maiņa 

 ēkas fasādes sienu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana  

 cokola siltināšana  

 kurtuves sienu un jumta siltināšana 

 apkures maģistrālo cauruļvadu maiņa un siltināšana 

 apgaismojuma armatūras un spuldžu maiņa 

 ventilācijas kanālu izbūve 

 apkures radiatoru skalošana un aprīkošana 

 karstā ūdens apgādes sistēmas izbūve 

 

 

 



Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālās mājas Rīgas ielā 
237 energoefektivitātes paaugstināšana 

(2011) 



Krustpils kultūras nama renovācija  
(2011) 



Krustpils kultūras nama renovācija  
(2011) 

Izmaksas: 655 460 EUR (energoefektivitātes daļa)viss -2.9 milj. EUR 

Finansējuma avoti:  

 Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Ārsienu, cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana 

 Esošo koka rāmju logu un durvju nomaiņa uz jauniem pakešu 
logiem un durvīm 

  Pagraba pārseguma siltināšana 

 Pirmā stāva jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni 

 Siltumapgādes cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa 



Krustpils kultūras nama renovācija  
(2011) 

 Jaunu radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem 

 

 Automatizētā siltummezgla uzstādīšana 

 

 Piespiedu ventilācijas izbūve ar siltuma atgūšanas 
(rekuperācijas) sistēmu 

 

 Pieslēgšana pie centralizētās siltumapgādes sistēmas 

 

 Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana 

 



Krustpils kultūras nama renovācija  
(2011) 



Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana 
(2013) 



Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana 
(2013) 

Izmaksas: 635 490 EUR 

Finansējuma avoti:  

 Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Ārsienu, cokola un jumta siltināšana 

 Logu un ārdurvju nomaiņa un montāžās korekcija, ailu 
siltināšana 

 Ventilācijas sistēmas ierīkošana sporta zālē un virtuvē 

 Siltummezgla un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 

 Elektrolampu nomaiņa pret energoefektīvām 

 



Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana 
(2013) 



Jēkabpils reģionālās slimnīcas īstenotie projekti 
2009 - 2014 



Jēkabpils reģionālās slimnīcas īstenotie projekti 
2009 - 2014 

 Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana SIA „ Jēkabpils rajona centrālā slimnīca”, 
uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un 
paaugstinot izmaksu efektivitāti I kārta un II kārta , 
izmaksas LVL 2 478 275 (2009 – 2013) 

 

 Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas 
rekonstrukcija (2013 – 2014) 

 



Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas 
rekonstrukcija  

(2014) 



Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas 
rekonstrukcija  

(2014) 

Izmaksas: 1 003 542.41 EUR 

 

Finansējuma avoti:  

 Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

 SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 

 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 Katlu mājas rekonstrukcija pārejai no apkures ar dabasgāzi 
uz apkuri ar šķeldu 

 Saules kolektoru uzstādīšana siltā ūdens ražošanai 

 



Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas 
rekonstrukcija  

(2014) 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

Sandra Gogule 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Attīstības un Investīciju nodaļas 
vadītāja  
Tālr. +371 652 34590 
E-pasts: sandra.gogule@jekabpils.lv 

 


