
Projektā iesaistīto dalībnieku atsauksmes par projektu un iespējamām 

izmaiņām turpmākai veiksmīgākai darbabai. 

Skolu pārstāvji  

1.Būtu vērtīgi regulāri saņemt rūpnieciski izgatavotu produkciju(plakātus, uzlīmes u.t.t.) kuru varētu izvietot  

skolas sabiedriskās telpās 

2. Nepieciešams profesionālais konsultants tēmas pazilināšanai. Skolā trūkst tādu speciālistu 

3.Humanitārās ievirzes skolās trūkst speciālistu tēmas pasniegšanai. Problēma ar darbam  nepieciešamo laiku. 

4.Gaidām nākotnē no  Domes materiālu atbalstu konkursu organizēšanā par enerģijas ekonomijas tēmu. 

5.Nepieciešama pasniedzēju papildus apmaksa enerģijas ekonomijas kursa organizēšanai. Pietrūkst skolā 

izmantojamo  aģitācijas materiālu.   

6.Būtu vēlams papildināt metodiskos materiālus( E-pack) ar daudziem piemēriem un materiāliem, kas saista 

enerģijas ekonomijas jautājumus ar citiem priekšmetiem. E-pack vidusskolām ir tikai šo saikņu iezīmes. 

7.Papildus atbalsts nepieciešams enerģijas vienību konkursu organizēšanai, jo pašlaik  katrai skolai tiek piedāvātas 

ļoti daudz iespējas piedalīties dažādos konkursos vietējā, republikas  un starptautiskā līmenī. 

8.Bez papildus konsultantu spēkiem mums neiztikt. 

9.Nepieciešami vairāk saistīt projektā izskatāmos jautājumus ar moderno apmācības tehnoloģiju iespējām. Bērnus 

var iespaidot ar labiem efektiem. E-pack piemēri ir bijuši ne sevišķi iespaidīgi. To klāstu nepieciešams būtiski 

palielināt. 

10.Ļoti vēlams apgādāt ar mērinstrumentiem visas skolas telpas un nozīmēt atbildīgos par katras dienas datu 

reģistrāciju. Tad var nodrošināt nepārtrauktu enerģijas ekonomijas procesa novērošanu un līdz ar to skolēnu 

ieinteresētību. 

11.Būtu labi katrā klasē organizēt nelielu enerģijas vienību, un organizēt sacensību starp šīm vienībām. Arī skolas 

ziņojuma dēli vajag regulāri publicēt ekonomijas rezultātus katra telpā(klasē). Mērinstrumenti ir nepieciešami 

katrā klase. Apbalvojumu( var būt nelielu) par enerģijas ekonomiju vajag pasniegt katru mēnesi. 

12.Ļoti nepieciešami sagādāt materiālus mobilām  aplikācijām (spēles) par enerģijas ekonomiju. Visas nodarbības 

organizēt, izmantojot mobilos telefonus , tādā veidā piesaistot skolēnus nepārtrauktai darbībai  ekonomijas tēmas 

labad. 

13.Internatskola bērni uzturas lielu daļu sava laika. Tādēļ materiāli, kuri ir iekļauti E-pack ir nepietiekami plaši, jo 

neparedz visu resursu ekonomijas tēmu aprakstu. Jo pie mums  liela daļa no iespējām ekonomēt resursus ir 

sadzīves  

14.Pietrūkst skolotāju kapacitātes tēmas izklāstam. 

15.Izdalīt enerģijas ekonomijas tēmu atsevišķā priekšmetā  

16. Ļoti labi iedarbojās uz skolēniem speciālas reklāmas filma, sevišķi mūsdienīgi nofilmētas, izmantojot pēdējos IT 

sasniegumus. 



17. Būtu labi organizēt skolēnu vecākiem speciālās lekcijas par enerģijas ekonomijas 

problemātiku un psiholoģiskiem mehānismiem, kuri jāiedarbina, lai veicināt zaļo domāšanu. 

18. Vislabāko rezultātu varētu sasniegt, ieviešot darba apmācības stundās enerģijas apmācības tematiku.  

19.Grūtība tikai viena - pietrūks skolotāju un skolēnu laika un naudas apmaksas papildus darba veikšanai. 

20.Kopsumma projekts ir ļoti labs, ar norunu , ka to pilnīgi atbalstīs pašvaldība. Materiāli un konsultatīvā veidā. 

21.Būtu žēl pārtraukt projektu pēc finansēšanas nobeiguma. Ir nepieciešama citu naudas līdzekļu atrašana 

speciāla skolotāja( enerģijas menedžera) apmaksai turpmākai resursu ekonomijas darbības veikšanai. 

22.Galvenā problēma laika trūkums. Varbūt sadalīt E-pack sadaļas  un pasniegt resursu ekonomijas tēmas dažādos 

priekšmetos: dabas zinībās, fizikā, literatūrā un pat fizkultūra, te enerģija jautājums ir sevišķi svarīgs. 

23.Projekts trīs gadu laika ir veiksmīgs pašas idejas 50/50 dēļ. To turpinājums varētu būt , ja mainīsies bāzes līnijas 

noteikumi. Jo nepārtraukti pazemināt patēriņu nav iespējams. Jāmeklē cita principa  energosadzības darbības 

motivātori. 

24. Mums šīs projekts ir ļoti svarīgs, jo palīdz ievērojami samazināt izdevumus skolas uzturēšanai, kas varētu 

pozitīvi iespaidot mūsu izdevumu struktūras maiņu par labu citiem nepieciešamiem tēriņiem. 

Sabiedrisko ēku  pārstāvji  

1. Ēka ir baseins, kuram ir liela  ūdens temperatūras maiņas inerce. Visgrūtāk ir aprēķināt pareizos temperatūras 

maiņas momentus. 

2. Sākam pievērst uzmanību dažādām lietām, kuras agrāk ne uzskatījām par svarīgām. 

3. Ir nepieciešami mācību materiāli bērnudārza vecākiem, jo no bērniem ir ļoti maz kas atkarīgs. 

4. Ideja par trīs gadu nemainīgu bāzes līniju praktiski var nedarboties tālākos gados, jo lielāku ekonomiju sasniegt 

vairs nevarēs. 

5.Diemžēl diezgan bieža personāla maiņa traucē enerģijas ekonomijas pasākumu stingru ievērošanu . 

6.Par enerģijas ekonomiju bērnudārzā  tagad ir informēti arī bērnu vecāki, kuriem tika izskaidrots, ka var 

ekonomēt, nesamazinot komforta līmeni. 

7.Ir nepieciešams vairāk profesionāli drukātu materiālu un profesionālo filmu. 

8.Projekta ideja ir ļoti laba. 

9. Par siltumu un elektrību maksā pašvaldība . Tāpēc daži ēkas "iedzīvotāji" uzskata, ka nav vērts ekonomēt, jo 

pašvaldība ir bagāta un tie nelielie ekonomijas rezultāti neko nemainīs. 

10. Kad redz ekonomijas rezultātus un tu saproti, ka tas ir pateicoties arī tev, tad gandarījums ir liels. 

11.Būs grūti noturēt elektrības ekonomijas līmeni sakarā ar dārgo LED lampu ieviešanu.  Nepieciešama informācija 

par šo lampu kalpošanas ilgumu . Varbūt  izdevīgāk tās vispār neizslēgt, jo tādā režīmā LED lampas  kalpo ilgāk. 

 



         Seminārs projekta „EURONET 50/50max  dalībniekiem 

2014.gada18.februārī Rīgas Menedžeru skola sadarbībā ar Latvenergo 

Energoefektivitātes Centru organizēja Centra telpās mācību ievada semināru 

„Enerģijas vienību” dalībniekiem  – Slokas, Vaivaru pamatskolām, un  Ķemeru n 

Pumpuru vidusskolām. Enerģijas vienības ir katras skolas skolēnu grupa 10 - 12 

dalībnieki, kuri pieteicās būt par enerģijas taupīšanas pasākumu galveniem 

virzītājiem savā skolā..Šīs grupas uzdevumi: 

 Apgūt  projektā piedāvāto palīgmateriālu par enerģiju un tās ekonomijas 

iespējām. 

 Veikt skolas apgaitu kā resursu tēriņa objektu. 

 Informēt visu skolas kolektīvu par piedāvātajam projekta aktivitātēm. 

 Būt galvenajam iniciatoram energotaupības darbībās 

 Būt kā galvenajam padomniekam skolai  no Domes izdalīto līdzekļu 

izmantošanā, kas sastāda 50% no iegūtiem  energotaupības aktivitāšu rezultātā  

Seminārā tika stāstīts par Enerģiju ka eksistences un attīstības pamatu, 

ekoloģiju, klimata pārmaiņām  un cilvēces rīcībā esošiem resursiem. Stāsts bija 

ar uzsvaru uz katra sabiedrības locekļa un, dabiski, arī skolēna, iespējam 

rīkoties tā lai to resursu pietiktu arī nākamajām paaudzēm.  

Seminārā praktiskajā daļā skolēniem parādīja  Energoefektivitātes Centra 

ekspozīcija ar  plašu stāstu par dažādam iespējām ka var ekonomēt enerģiju un 

ūdeni  kā skolā tā arī savās mājās.  

Tagad  skolēni un Enerģijas vienību vadošie skolotāji ķērās  pie lietas . Divu 

gadu  projekta darbības laikā un noteikti arī pēc tam katra skola varēs dot savu 

ieguldījumu  cīņai pret globālo sasilšanu ekonomējot vienlaikus tik 

nepieciešamus līdzekļus. 

 



Informācija par 50/50 metodiku Izglītojošā seminārā 

AS "Latvenergo" Energoefektivitātes centrs aicina Jūs šī gada 22. janvarī plkst. 11.00  

apmeklēt AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, Jomas ielā 4.  

 

Darba kārtība  

10.30 

– 

11.00 

Dalībnieku reģistrācija  

un iepazīšanās ar EEC ekspozīciju  

11.00 

– 

11.10 

Semināra atklāšana un EEC 

pakalpojumi 
Biruta Ģine, AS „Latvenergo”  

11.10 

– 

11.50 

Brīvais elektroenerģijas tirgus 
Vents Kleikalīdis, AS „Sadales tīkls” 

11.50 

– 

12.30 

Bojājumu pieteikšanas kārtība 
Natālija Hmara, AS „Sadales tīkls” 

12.30 

– 

13.00 

Kafijas pauze  

13.00 

– 

13.30 

Elektrotīkla piederības robežas  
Dainis Leons, AS „Sadales tīkls” 

13.30 

– 

13.50 

Daudzdzīvokļu ēku elektrisko tīklu 

testēšana 
Uģis Skopans, AS „LET”  

13.50 

– 

14.30 

IniciatīvaEUROINET 50/50 max 

Racionālā enerģijas izmantošana 

Aleksejs Milovskis  

Rīgas Menedžeru Skola 

14.30 

– 

15.00 
Debates 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME 

LĒMUMS 
Jūrmalā  

2015.gada 9.jūlijā Nr. 273 

protokols Nr. 12, 19. punkts 

Par Eiropas Savienības programmas Intelligent  
Energy – Europe „EURONET 50/50” projekta noslēgumu  

Saskaņā arlikuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 
7.novembra lēmumu Nr.626 „Par dalību Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe projektā 
„EURONET 50/50”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas 
Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 
7.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:  

1. Noslēgt Rīgas Menedžeru skolas koordinēto Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – 
Europa projektu „EURONET 50/50” (turpmāk – Projekts), saskaņā ar pielikumu.  

2. Apstiprināt Projektā iesaistīto Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu faktiski ietaupītā finansējuma summas, 
ņemot vērā ietaupīto finanšu līdzekļu apjomu un 2014.gada tarifus, saskaņā ar pielikumu.  

3. Veikt norēķinus ar Projekta īstenošanā iesaistītajām skolām atbilstoši pielikumā norādītajam, 50% 
apmērā no Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā iegūto ietaupīto finanšu līdzekļu apjoma.  

   Priekšsēdētājs   G.Truksnis  
 

 
 

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes  

2015.gada9.jūlija lēmumam Nr.273  

(Protokols Nr.12, 19.punkts)  

Projekta „EURONET 50/50” noslēguma ziņojums  

Pamata informācija  

Projekta nosaukums  Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe „EURONET 50/50”  

Līguma/vienošanās 
Nr.  

Sadarbības līgumi starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Rīgas Menedžeru skolu” un Jūrmalas 
pilsētas skolām - Vaivaru pamatskola (2013.gada 17.decembra Sadarbības līgums Nr.1.1-
16.8/1262), Ķemeru vidusskola (2013.gada 17.decembra Sadarbības līgums Nr.1.1-16.8/1260), 
Slokas pamatskola (2013.gada 17.decembra Sadarbības līgums Nr.1.1-16.8/1261). Pumpuru 
vidusskola (2013.gada 17.decembra Sadarbības līgums Nr.1.1-16.8/1263)  

Stimulēt kopējo skolai nepieciešamo resursu (siltuma enerģijas, elektrības, ūdens, atkritumu izvešanas izmaksu) 
patēriņa samazināšanos, mainot skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku attieksmi.  

Projektā iesaistījās četras Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes - Slokas pamatskola, Vaivaru pamatskola, Ķemeru 
vidusskola un Pumpuru vidusskola.  

Pēc projekta īstenošanas beigām 50% no gada laikā ieekonomētās siltuma enerģijas, elektrības, ūdens un atkritumu 
izvešanas izdevumu summas, salīdzinot ar vidējām izmaksām laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam, kā 
papildus finansējums tiek piešķirts projekta īstenošanā iesaistītajām izglītības iestādēm mācību materiālu, inventāra 



un citu preču, pakalpojumu iegādei.  

Projekta aktivitātes un to izpilde  

Aktivitāte  
Projekta iesniegumā plānotie 
projekta rezultāti (to skaits 
un mērvienība)  

Faktiskie projekta rezultāti 
(to skaits un mērvienība)  Piezīmes  

1.Sadarbībā ar projektā 
iesaistītajām izglītības 
iestādēm, organizēt un veikt 
sākotnējo izglītības iestāžu 
telpu apsekošanu, lai 
konstatētu pašreizējo iestādes 
telpu stāvokli un izstrādātu 
rīcības modeli resursu 
taupībai.  

Apsekot četru izglītības iestāžu 
telpas - Slokas pamatskolas, 
Vaivaru pamatskolas, Ķemeru 
vidusskolas un Pumpuru 
vidusskolas.  

Apsekotas četru izglītības 
iestāžu telpas - Slokas 
pamatskolas, Vaivaru 
pamatskolas, Ķemeru 
vidusskolas un Pumpuru 
vidusskolas.  

 

2.Aprēķināt bāzes līniju 
resursu ekonomijas 
noteikšanai, par pamatu 
ņemot izglītības iestāžu 
vidējo resursu patēriņa 
lielumu laika posmā no 
2010.gada līdz 2013.gadam.  

Sagatavot un apstiprināt bāzes 
līnijas resursu ekonomijai, 
balstoties uz trīs gadu 
aprēķinu.  

Sagatavotas un apstiprinātas 
bāzes līnijas resursu 
ekonomijai, katrai no četrām 
izglītības iestādēm, balstoties 
uz trīs gadu aprēķinu.  

 

3.Organizēt izglītības iestāžu 
pārstāvjiem ievada apmācību 
semināru, kurā detalizēti 
iepazīstināt ar izstrādāto 
rīcības modeli un 
nepieciešamajām darbībām 
resursu ekonomijai un sniegt 
konsultācijas enerģētisko 
vienību organizēšanas un 
apmācības jautājumos visa 
projekta realizēšanas laikā.  

Organizēts apmācību 
seminārus izglītības iestādēs. 
(1 seminārs katrā izglītības 
iestādē un 1 seminārs 
Latvenergo Jūrmalas filiālē)  

Sniegt konsultācijas 
enerģētisko vienību 
organizēšanas un apmācības 
jautājumos.  

Organizēti apmācību semināri 
katrā no izglītības iestādēm. (1 
seminārs katrā izglītības 
iestādē un 1 seminārs 
Latvenergo Jūrmalas filiālē)  

Visā projekta īstenošanas laikā 
sniegtas konsultācijas 
enerģētisko vienību 
organizēšanas un apmācības 
jautājumos.  

 

4.Resursu taupības 
ekonomijas rezultātā, 
Jūrmalas pilsētas domei 
pārskaitīt izglītības iestādēm 
ne mazāk kā 50% no projektu 
aktivitāšu realizēšanas 
rezultātā ietaupītajiem 
finanšu līdzekļiem izglītības 
iestādes 2015.gada budžetā.  

Projekta iesniegumā plānotie 
projekta rezultāti bija sasniegt 
katrā no izglītības iestādēm pēc 
iespējas lielāku resursu 
ekonomiju.  

Resursu taupības ekonomijas 
rezultātā, ieekonomētie finanšu 
līdzekļi:  

1.Vaivaru pamatskola – 370,00 
EUR;  

2.Ķemeru vidusskola – 
4336,00 EUR;  

3.Slokas pamatskola – 2487,00 
EUR;  

4.Pumpuru vidusskola – 0,00 
EUR.  

Pumpuru vidusskolā, 
skolas ēkas 
renovācijas dēļ, daļēji 
tika atslēgta apkure, 
kā rezultātā nebija 
iespējams noteikt 
resursu ietaupījuma 
apjomu.  

50% no 
ieekonomētajiem 
finanšu līdzekļiem 
tiek plānots apgūt:  

1.Vaivaru 
pamatskolai – 185,00 
EUR iestādes 
teritorijas 
labiekārtošanai – 
„Sajūtu dārza 
izveidei” (melnzemes 
un mulčas iegādei);  

2.Ķemeru vidusskolai 
– 420,00 EUR 



datortehnikas iegādei,  

1105,00 EUR darba 
galda iegādei, 
universālā kombinētā 
darba galda iegādei 
(mājturības un 
tehnoloģiju mācību 
stundām); 643,00 
EUR iestādes gaiteņu 
atpūtas krēslu iegādei.  

3.Slokas pamatskolai 
– 288,00 EUR digitālā 
mikroskopa iegādei;  

955,00 EUR 
datortehnikas iegādei.  

 
Projekta ieviešanas laiks  

Sākotnēji 
plānotais 
ieviešanas laiks  

Faktiskais ieviešanas 
laiks  Piezīmes/ skaidrojumi  

No 2013.gada 
1.decembra  

līdz 2015.gada 
31.martam.  

No 2013.gada 
1.decembra līdz 
2015.gada 31. martam  

No 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. martam - Ieekonomēto 
resursu izvērtēšana. Un līdz 2015. gada 31.jūlijam Jūrmalas pilsētas 
dome 50% no ieekonomētās summas apstiprināt izglītības iestāžu 
budžetā  

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks  

Aktivitātes  

Projekta īstenošanas 
laiks (ceturkšņiem)  

2013. gads  

Projekta īstenošanas 
laiks (ceturkšņiem)  

2014. gads  

Projekta īstenošanas 
laiks (ceturkšņiem)  

2015. gads  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1.Izglītības iestāžu telpu apsekošana.     X          
2. Bāzes līniju aprēķināšana resursu 
ekonomijas noteikšanai.      X  X        
3. Ievadapmācību semināru 
organizēšana un konsultāciju sniegšana.        X  X      
4.Ieekonomēto finanšu līdzekļu 
apstiprināšana izglītības iestāžu 
2015.gada budžetā.          X  X    

-  

Faktiskais projekta laika grafiks  

Aktivitātes  

Projekta īstenošanas 
laiks (ceturkšņiem)  

2013. gads  

Projekta īstenošanas 
laiks (ceturkšņiem)  

2014. gads  

Projekta īstenošanas 
laiks (ceturkšņiem)  

2015. gads  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1.Izglītības iestāžu telpu apsekošana.     X          
2. Bāzes līniju aprēķināšana resursu 
ekonomijas noteikšanai.      X  X        
3. Ievadapmācību semināru       X  X      



organizēšana un konsultāciju sniegšana.  
4.Ieekonomēto finanšu līdzekļu 
apstiprināšana izglītības iestāžu 
2015.gada budžetā.          X  X    

Projekta komanda  

Rīgas Menedžeru skolas pārstāvis, Slokas pamatskola, Vaivaru pamatskola, Ķemeru vidusskola un Pumpuru 
vidusskola, kā arī Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa.  

Secinājumi un priekšlikumi  

Projekts tika vērsts uz līdzekļu ekonomiju un kaitīgās ietekmes uz vidi samazināšanu. Darbības rezultātā, balstoties 
uz skolēnu pastāvīgu darbu un kompetences palielināšanu projektā iesaistītās Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes – 
Slokas pamatskola, Vaivaru pamatskola, Ķemeru vidusskola un Pumpuru vidusskola, izglītojoties par energoresursu 
saudzīgu izmantošanu ir ietaupījuši siltuma enerģijas, elektrības, ūdens, atkritumu izvešanas izdevumus.  

Projekts ir bijis noderīgs un līdzīgu projektu īstenošana ir nepieciešama iesaistot jaunas izglītības iestādes.  

(The project has been a useful and similar projects requires the involvement of new educational 
institutions.) 

 
 






