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ĶEGUMA NOVADS  

 Teritorija – 49200,9 ha 
 Ķegums – 686,5 ha 

 Birzgales pagasts - 29397 ha 

 Rembates pagasts – 8077,1 ha 

 Tomes pagasts – 11060,3 ha 

 

 Iedzīvotāju skaits – 5344 

 Pašvaldības pārziņā – 28 ēkas  
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ENERGOPĀRVALDĪBA  - KĀPĒC?  

Visu ko mērām un uzskaitām - 
MĒS varam kontrolēt !  

Ķeguma novada pašvaldība 
brīvprātīgi ir ieviesusi un 

sertificējusi energopārvaldības 
sistēmu, saņemot  ISSO 50001 
sertifikātu 2019.gada oktobrī  

Līdz energopārvaldības sistēmas 
ieviešanai 

Dati pieejami ierobežoti un vienuviet 
(grāmatvedība) 

Patēriņš netiek sistemātiski kontrolēts 

Nav noteiktas konkrētas atbildības 
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ENERGOTAUPĪBAS SACENSĪBU 
DALĪBNIEKI ĶEGUMA NOVADĀ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 *Iekļaut gan pilsētu, gan pagastus, un vienus no lielākajiem energoresursu patērētajiem, kā arī KPFI ēkas  

  

  

Ēka  Platība  Apkures veids  Atjaunošanas gads 

Ķeguma dienas centrs 456.2 Centralizētā 
siltumapgāde 

2014. 

Tomes dienas centrs  262.5 Centralizētā 
siltumapgāde 

2013. 

Birzgales pagasta  pārvalde 617 Centralizētā 
siltumapgāde 

2012. 

VPII Birztaliņa, Birzgalē 
 

1643.6 Centralizētā 
siltumapgāde 

2012. 

Ķeguma novada komercnovirziena 
vidusskola  

4836.3 Centralizētā 
siltumapgāde 

2012. 
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ENERGOTAUPĪBAS SACENSĪBAS – 
KAS NEPIECIEŠAMS?  

  

 MĒRĶIS – konkrēts un izmērāms 

 KOMANDA – cilvēku grupa, kas savstarpēji 
mijiedarbojas  

 MONITORINGS – izvērtējums, kā notiek virzība 
uz mērķu sasniegšanu 

 ATBALSTS – augstākās vadības izpratne, 
apkārtējo motivācija un regulāra komunikācija   

  

  
Komandas nav uzreiz lieliskas, tās kļūst LIELISKAS   
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VIENS NO POZITĪVAJIEM PIEMĒRIEM  
VPII «BIRZTALIŅA» 

 PROBLĒMA - temperatūra telpās nevienmērīga un liels siltumenerģijas patēriņš  

 DARBĪBAS: 
 

  veikts ēkas apsekojums 

  veikts katras telpas apsekojums un izvērtējums 

 

 RISINĀJUMS – pieņemts lēmums, kādas rīcības jāveic uzreiz, kādas ilgākā termiņā 

 INFORMĀCIJA un MOTIVĀCIJA – nodrošināta informācija dažādos līmeņos - vadības un 
darbinieku,  enerģija un motivācija iesaistīties  

 ATGĀDINĀŠANA un DOMĀŠANAS/RĪCĪBU maiņa – argumentācija un pierādīšana, vizualizācija 
un aicinoši uzraksti telpās  
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VPII «BIRZTALIŅA» KOMANDA 
«ZAĻIE RŪĶĪŠI» 
 Zaļie rūķīši - esam EKO pirmsskola un 
mūsu rūķīši veic mazus darbus, kad tos 
mazos darbiņus saliek kopā veidojas tie 
lielie darbi, solīti pa solītim.. 

 Komandas sastāvs – neliels, 4- 7 cilvēki  

 Noteiktais mērķis – vismaz 7 % 
ietaupījums 

 Konkrētas lomas, uzdevumi  

 Iepriekšēja pieredze darbam komandā, 
līdz ar to apzinās sevi kā komanda 

 Ikdienas pienākumu dažādošana, jauni 
izaicinājumi  

  

Ķeguma novads 



VPII «BIRZTALIŅA» AICINA  
MAINĪT PARADUMUS  
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VPII «BIRZTALIŅA»  

 

 

 https://www.draugiem.lv/user/242755/gallery/?pid=456583590 
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PALDIES PAR UZMANĪBU!  


