
Bērnudārza „Kastanītis” pieredze 

efektīvā energoresursu 

izmantošanā 

 
Jeļena Jefimova  

Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis” 
 

Seminārs “Soli tuvāk videi draudzīgam bērnudārzam” 

01.10.2014 

Rīga 



Rīgas 141. pirmsskolas izglītības iestāde 

“Kastanītis” 

- Dibināta 1964. gadā 

- platība 1150 m2 

- 5 grupas 

- 105 bērni (vecumā 

no 1,6 – 7 gadiem) 

- 33 darbinieki 



 



Mūsu moto:   

Mēs gribam un varam! 

 

Projekts «Siltumsūkņu 

ieviešana Rīgas pilsētas 

siltumapgādes sistēmā: 

demonstrācijas objekta 

izveide» 
 

2010. gads 



 
 - No 1964. – 2010. 

gadam katlu māja 

zem iestādes ēkas 

- Akmeņogļu patēriņš 

apkurei un karstajam 

ūdenim 140 t gadā 

 

 

 



Vecās apkures sistēmas trūkumi: 

- Pastāvīgi kapitālieguldījumi, remontdarbi 

- Nevienmērīga siltuma padeve telpās 

- Pārtraukumi karstā ūdens padevē 

- Akmeņogļu iepirkšana, piegāde, uzglabāšana 

- Izdedžu uzglabāšana un izvešana 

- Apkārtējas vides piesārņošana 

- Bērnu, vecāku, darbinieku un apkārtējo iedzīvotāju 

veselības un labklājības apdraudēšana  

- Kurinātāju kaitīgie darba apstākļi 

 



Katlu māja 

  

 

 



       Apkures katls 



- Ogļu izkraušana un 

uzglabāšana 

- Izdedžu iznešana ar 

spaiņiem 

- Apkures sezonā 

diennakts darbs 

 



Bērnu vecāku un darbinieku informēšana 

• Vecāku grupu sapulces 

• Darbinieku kopsapulce 

• Informācijas lapa 

sadarbībā ar “Rīgas 

enerģētikas aģentūru” un 

“Baltijas vides forumu” 

par siltumsūkņu 

ierīkošanu 



Inovatīvs apkures veids – siltumsūknis ar 

dziļurbuma termozondēm 

Mērķis: Ogļu katla likvidācija un tā aizstāšana ar siltumsūkņiem. 

Realizētie darbi: 

- Ēkas siltināšana (pamati, sienas, jumts) 

- Iekšējās siltumapgādes sistēmas nomaiņa (radiatori, caurules) 

Finansējums: 

- Norvēģijas valdība 77,9 % (191 619,51 Ls) 

- Rīgas pašvaldība 22,1 %  (54 361,89 Ls) 

Projekta pieteikuma sagatavotājs un sadarbības partneri: 

- RPA «Rīgas enerģētikas aģentūra» 

- RD «Īpašuma departaments» 

- biedrība «Baltijas vides forums» 



Pieredze darbu laikā 

• Plānots un saskaņots darbs 

• Pamatdarbi (dziļurbumi) veikti vasarā, darbiniekiem 

paredzētajā atvaļinājumā laikā 





Rezultāti 

- Skaista, moderna un 

siltināta ēkas fasāde un 

jumts 

- Jauni konvektori 

- Vienmērīgs siltums 

visās telpās 

- Nodrošināta karstā 

ūdens padeve 



Rekonstruēta katlu māja 



- Uzstādīta jauna ekoloģiska apkures sistēma 

- Novērsti iepriekšminētie kaitīgie faktori 

 



Pirms un pēc… 

  



Ziema mūs vairs nebaida 



 



  



  





Paldies par uzmanību! 


