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Apstiprināti divu Nīcas izglītības iestāžu siltināšanas projekti 

 
Nupat, novembra pēdējās dienās, Nīcas vidusskolā un Nīcas novada 

pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte” saņemti Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) lēmumi par šo izglītības iestāžu ēku siltināšanas 
projektu iesniegumu apstiprināšanu, kuri novembra sākumā iesniegti Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursā "Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai".  

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 
Nīcas vidusskolā” kopējās izmaksas ir 732 860,47 lati, no kuriem 714 003,91 lati ir 
attiecināmās un 18 856,56 lati neattiecināmās izmaksas. KPFI finansējums ir 30% 
apmērā no attiecināmajām izmaksām – 214 023,33 lati. Pašvaldības līdzfinansējums 
70 % apmērā no attiecināmajām izmaksām – 499 980,58 lati un neattiecināmās 
izmaksas 18 856,56 lati. Projekta attiecināmajās izmaksās iekļauta ēkas siltināšana 
un fasādes apdare, jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana, ventilācijas sistēmas ar 
rekuperāciju izbūve, radiatoru nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma izveide un 
ziemas dārza jumta konstrukciju un stiklojuma nomaiņa. Neattiecināmajās izmaksās 
ietverti pārējie ziemas dārza rekonstrukcijas būvdarbi, kuriem jau iepriekš bija 
izstrādāts atsevišķs tehniskais projekts. 

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 
Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte” ” kopējās izmaksas ir 280 
804,83 lati, kur KPFI finansējums 29 % apmērā no attiecināmajām izmaksām ir 
82 540,00 lati un pašvaldības līdzfinansējums ir 70 % apmērā – 198 264,83 lati. Šī 
projekta ietvaros paredzēts veikt bērnudārza ēkas siltināšanu un fasādes apdari, 
ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūvi, radiatoru nomaiņu un energoefektīva 
apgaismojuma izveidi.  

Šobrīd uzsākta dokumentācijas sagatavošana būvdarbu atklātā konkursa 
iepirkumam. Būvdarbi ar steigu tiks uzsākti uzreiz pēc iepirkuma procedūras, 
paredzams – agri pavasarī, jo projekta ieviešanas termiņš ir ļoti īss - darbiem jābūt 
pabeigtiem līdz nākamā gada 31. oktobrim. 

Paldies visiem domes, abu izglītības iestāžu darbiniekiem un uzņēmumiem, 
kuri iesaistījās tehniskās dokumentācijas izstrādes un projektu iesniegumu 
sagatavošanas intensīvā darba procesā. 
 
 
Nīcas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja L. Otaņķe 
projekti@nica.lv 
63489500; 22602519 

www.nica.lv 
http://www.nica.lv/pasvaldiba/projekti/ 
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