
Liepājas  Universitāte  2017./2018.  gadā  ēkā  Lielajā  ielā  14,  Liepājā  realizē  divus  ERAF  projektus:

1. 16.10.2017.  ar  Centrālo  finanšu  un  līgumu  aģentūru  tika  noslēgta  vienošanās  Nr.4.2.1.2/17/I/014  par  projekta
"Liepājas  Universitātes  ēkas  pārbūve"  īstenošanu.  Projektu  plānots  īstenot  Darbības  programmas  “Izaugsme  un
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”
4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”. Kopējai projekta finansējums 602 000,00
EUR,  no  kuriem  ERAF  finansējums  511  700,00  EUR  un  valsts  budžeta  finansējums  90  300,00  EUR.
Projektā plānotais mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā Lielā ielā 14, Liepājā, tādējādi
samazinot  primārās  enerģijas  patēriņu,  attiecīgos  maksājumus  par  enerģijas  (siltumenerģijas  un  elektroenerģijas)
patēriņu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Lai uzlabotu ēkas tehnisko un vizuālo stāvokli projekta ietvaros plānots īstenot šādus energoefektivitātes pasākumus:

 1. Ārsienu siltināšana no iekštelpu puses. Logu ailu uz pārējo termisko tiltu zonu papildu siltināšana;

 2. Logu un durvju nomaiņa;

 3. Pagalma fasādes ārsienu siltināšana no ārpuses;

 4. Apkures sistēmas modernizācija;

 5. Jauna, energoefektīvāka apgaismojuma ierīkošana iekštelpās un jaunu energoefektīvu prožektoru uzstādīšana ēkas 
fasādē.

Pēc projekta īstenošanas plānots sasniegt šādus rādītājus:

• Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 81762,34 kgCO2/gadā;

• Enerģijas ietaupījums 317,10188 MWh/gadā; siltumenerģijas (apkure un karstais ūdens) ietaupījums 304,50476 
MWh/gadā;

• Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas: 48,73 kWh/m2;

• Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas rezultātā plānotais siltumenerģijas (apkure un karstais ūdens) ietaupījums 
attiecībā pret projekta attiecināmām izmaksām: 0,5058;

• Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas rezultātā plānotais siltumenerģijas (apkure un karstais ūdens) ietaupījums 
attiecībā pret ēkas energosertifikāta pārskatā aprēķināto siltumenerģijas patēriņu pirms atjaunošanas: 42,89 %.

 Sākotnējais enerģijas patēriņš apkurei pirms projekta īstenošanas: 87,41 kWh/m2.

2. 22.11.2017. ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/008 par projekta 
"Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija". Projektu plānots īstenot Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un 
radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas ietvaros sinhronizēšanai un veicamo darbu apvienošanai 

Liepājas Universitātei, Lielā ielā 14, Liepājā”. Kopējais projekta pieejams finansējums 970 574,00 EUR, no kuriem  
ERAF finansējums 824 987,90 EUR un valsts budžeta finansējums 145 586,10 EUR.
Projekta mērķis ir palielināt modernizēto STEM studiju programmu skaitu, atjaunojot Liepājas universitātes galveno ēku 
Lielajā ielā 14 un pielāgojot telpas Dabas un inženierzinātņu fakultātes izvietošanai modernā Liepājas Universitātes ēkā, 
tādējādi uzlabojot ēkas tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī modernizējot studiju telpas un mācībspēku darba apstākļus.

 Projekta ietvaros plānots īstenot šādas galvenās aktivitātes:
1. Ēkas atjaunošana;
2. Telpu pārbūve;
3. Mēbeļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

 Pēc projekta īstenošanas plānots sasniegt šādus rezultātus:

• Atjaunota ēka;

• Pārbūvētas un modernizētas telpas, ierīkojot 5 laboratorijas;

• Iegādāti ergonomiski krēsli skolēniem-studentiem un skolotājiem-pasniedzējiem un skolēnu-studentu un skolotāju-
pasniedzēju galdi, kā arī zāles krēsli.

 Projekta ietvaros plānots modernizēt 8 studiju programmas:

• profesionālā bakalaura studiju programma „’Dizains” (42214);

• akadēmiskā bakalaura studiju programma „Jauno mediju māksla” (43213);

• akadēmiskā maģistra studiju programma „’Jauno mediju māksla” (45213);

• doktora studiju programma „Jauno mediju māksla” (51213);

• profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģija” (42481);

• profesionālā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģija” (47481);

• doktora studiju programma „Ē-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” (51481);

• profesionālā maģistra studiju programma „Ekotehnoloģijas” ( 47850).”

https://maps.google.com/?q=Liel%C4%81+iel%C4%81+14,+Liep%C4%81j%C4%81&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Liel%C4%81+iel%C4%81+14,+Liep%C4%81j%C4%81&entry=gmail&source=g
http://8.1.1.0/17/I/008

