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Turpinās būvdarbi projekta „Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes 

pagastu izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes 

prasībām” ietvaros 

 

Šī gada 1. jūnijā Smiltenes 

novada dome, atbilstoši 

veiktajai iepirkuma procedūrai 

„Smiltenes novada Grundzāles 

un Palsmanes pagastu 

izglītības iestāžu renovācija 

atbilstoši augstām 

energoefektivitātes prasībām. 

Būvdarbi.”, parakstījusi 

līgumu ar SIA „Selva Būve” 

par būvdarbu izpildi. 

Būvdarbus paredzēts veikt līdz 

šī gada novembra beigām.  

Kā jau iepriekš ziņots, projekta galvenie nosacījumi ir Izglītības iestāžu 

renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi 

draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, tādēļ iepirkums tika veikts 

atbilstoši "zaļā publiskā iepirkuma" principiem. 

Kopš būvdarbu uzsākšanas objektā Grundzāles pamatskola (daļēji) veikti 

demontāžas darbi – paredzēto esošo starpsienu demontāža, parapeta seguma 

demontāža, esošā grīdas seguma un pamatnes demontāža ēkas 1. stāvā, esošo 

ventilācijas izvadu demontāža līdz jumta līmenim u.c. demontāžas darbi. Pabeigti 

darbi pie pamatu siltināšanas un zibens novades zemējuma. . Turpinās grīdu un 

ārssienu siltināšana, vēdināšanas un apkures sistēmas rekonstrukcija. Uzsākta logu 

bloku montāža un jumta siltināšana. Kopumā uz šī gada 1. augustu objektā 

Grundzāles pamatskolā bija 

veikti 15% no plānotajiem 

būvdarbiem. 

Objektā „Bērnudārzs” 

Palsmane tāpat veikti lielākā 

daļa no paredzētajiem 

demontāžas darbiem, pamatu 

siltināšanas, zibens novades 

zemējuma. Turpinās grīdu, 

sienu siltināšana, kā arī 

vēdināšanas un apkures 

sistēmas rekonstrukcija. 

Uzsākta logu bloku montāža, 



 
jumta siltināšanas darbi Kopumā veikti vairāk kā 14% no plānotajiem būvdarbiem 

(01.08.2012.). 

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu 

(KPFI). Finansējumu KPFI darbībai Latvija iegūst no valstij piederošo 

siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību pārdošanas. KPFI mērķis ir siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšana. 

Projekta kopējās plānotās investīciju izmaksas veido 744 950 LVL, tajā skaitā 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums būs līdz 517 393 LVL, 

savukārt pašvaldība projekta īstenošanai plāno ieguldīt 91 305 LVL, kas veido 15% 

no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī sedz projekta neattiecināmās 

izmaksas, kas sastāda 136 252 LVL. 
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