
 

 

 

Programmas laikā uzdotie jautājumi un atbildes 
1. Jautājums: Vai virtuves bloka elektrības patēriņš jāsaista ar šo projektu? Virtuves bloka 

lietošana ir nodota ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai SIA X rīcībā. 

 

Atbild Jānis Ikaunieks, Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts: 

Šādas virtuves ir vairākās skolās, tādēļ virtuves bloka patēriņš šajā programmā netiek 

nodalīts no skolas kopējā patēriņa.  Līdzīgi kā Vidzemes plānošanas reģions plāno 

strādāt ar skolām, mudinot pārdomāti lietot enerģijas resursus, Jums ir iespēja strādāt 

ar saviem īrniekiem, tai skaitā virtuvi, kas ietekmē daļu no Jūsu patēriņa. Ieteikumus, 

kā to darīt, varam iekļaut kādā no nākamajām tēmām. 

2. Jautājums: 2018. gada nogalē skolas fasāde tiek apgaismota diennakts tumšajā laikā. 

Vai atskaites punkts var būt šī gada janvāris? 

Atbild Jānis Ikaunieks, Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts: 

Programmas nolikuma 2. punktā viena no prasībām, lai izglītības iestāde piedalītos 

programmā, ir “Ēkā pēdējā gada laikā un sacensību laikā nav veikti ievērojami 

pasākumi enerģijas patēriņa ietekmēšanai”. Šāda prasība norādīta tādēļ, ka 

programmas laikā neesam paredzējuši koriģēt skolu vēsturiskos datus enerģijas 

patēriņa izmaiņu dēļ. Tas saistīts ar iemeslu, ka šāda veida aprēķinos parasti ir vairāki 

mainīgie lielumi, pieņēmumi, kas var radīt neprecīzus aprēķinus, Jūsu skolas gadījumā, 

piemēram,  apgaismojuma darbības režīms u.tml. Šādi grozot sākotnējos datus 

dažiem dalībniekiem, riskējam ar to, ka sacensības rezultāti var tikt neviennozīmīgi 

interpretēti. Droši vien, ka, tāpat kā ar virtuvi, līdzīga situācija kā Jums būs arī citās 

skolās, jo dzīve programmas laikā turpinās – kāda energoiekārta netiks darbināta, bet 

kāda tiks piepirkta klāt. 

 

Dokuments programmas ieviešanas laikā vēl tiks papildināts. 

 

 

Programmu “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg 

Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings) ietvaros ar Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku 

energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā. Vairāk par 

projektu uzziniet: http://www.vidzeme.lv Pārpublicēšanas, citēšanas vai citādas izmantošanas gadījumā 

atsauce uz šo materiālu, tā autoru Vidzemes plānošanas reģionu un projektu “Efektīvi finanšu instrumenti 

ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai (EFFECT4buildings)” ir obligāta.
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