2007.gada 7.martā Preiļu novada dome noslēdza līgumu par Interreg
III A projekta SIII-61 “Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām,
aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas
efektivitātes jautājumiem” finansējumu. Projektā iesaistīti partneri no
Latvijas un Lietuvas. Preiļu novada dome – Vadošais partneris, Ludzas
pilsētas dome, Zarasai rajona pašvaldība. Projekta kopējais finansējums – 65
677 EUR. Preiļu novada domes kopējais projekta finansējums ir 18 768 EUR,
no kuriem 75% jeb 14 076 EUR sastāda ERAF līdzfinansējums, 15% jeb
2 815,2 EUR sastāda pašvaldības līdzfinansējums un 10% jeb 1 876,8 EUR
sastāda valsts līdzfinansējums.
PROJEKTA VISPĀRĪGAIS MĒRĶIS - veicināt sociālekonomisko
izaugsmi pierobežas teritorijās Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā pašvaldību un
sabiedrības līmenī Preiļos, Ludzā, Zarasai un Glubokoje.
Specifiskie mērķi:
1) Veicināt sabiedrības sadarbību aktivizējot iedzīvotāju kopienas
energoefektivitātes jautājumu apmācības un projektu sagatavošanas
jomā;
2) Veidot labu kaimiņattiecību pieredzi un dalīties tajā ar citām
kopienām;
3) nostiprināt pašvaldību lomu sabiedrības kopienu attīstības
atbalstīšanā.
Projekta aktivitātes:
1) iedzīvotāju kopienu aktivizēšana un apmācība energoefektivitātes
jautājumos;
2) tiks veikts energoaudits daudzdzīvokļu mājai Preiļos, Daugavpils ielā 70;
3)
sagatavota
tehniskā
dokumentācija
mājas
energoefektivitātes
palielināšanai;
4) pieredzes apmaiņas braucieni uz Valmieras pašvaldību;
5) izdots projekta informatīvais buklets, izveidots projekta logo, ievietota
informācija par projekta gaitu vietējos masu medijos.
Projekta ieviešanas laiks: 2007.gada 20.marts – 2007.gada 28.decembris
Preiļu un Ludzas pilsētās projekta ietvaros tika veikts energo audits un
izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums daudzdzīvokļu dzīvojamajām
mājām.

Projekta mērķis ir samazināt siltuma zudumus un uzlabot dzīves apstākļus
daudzdzīvokļu dzīvojamajos namos, Preiļos un Ludzā, ilgtermiņā nodrošināt
ēkas atbilstību būvnormatīvu prasībām un veicināt kopumā pašvaldību un
privātā dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu.
Energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros plānots veikt
ārsienu un jumta siltināšanu, bet ilgtermiņā – veikt visu norobežojošo
konstrukciju, tajā skaitā pagraba, siltināšanu, atlikušo veco logu nomaiņu un
atjaunot iekšējo siltumapgādes sistēmu. Energoefektivitātes paaugstināšanas
programmas realizācijas rezultātā:
•

uzlabosies ēkas vispārējais tehniskais stāvoklis un tiks nodrošināti
normatīviem atbilstoši dzīves apstākļi;

•

līdz 60%, salīdzinot ar esošo stāvokli, samazināsies siltumenerģijas
patēriņš, uzlabosies ēkas siltumapgāde;

•

par aptuveni 1% samazināsies ar apkuri saistīto kaitīgo izmešu apjoms
Preiļu pilsētas siltumapgādē;

•

līdz pat 4 tūkst.Ls, salīdzinot ar esošo stāvokli, samazināsies ēkas
apkures izmaksas, rēķinot esošajās cenās.

Dzīvojamajos namos Preiļos un Ludzā, energoefektivitātes paaugstināšanas
projekts sadalīts divās daļās – prioritārā investīciju programma, kurā iekļauta
ārsienu un jumta siltināšana, un ilgtermiņa programma, kuras ietvaros
plānots pilnībā rekonstruēt visu ēku, veicot visu norobežojošo konstrukciju
siltināšanu un iekšējās siltumapgādes sistēmas atjaunošanu visos dzīvokļos.
Šajā darbā analizēta tikai prioritārā investīciju programma, ko var realizēt,
nepārceļot nama iedzīvotājus uz citām pagaidu dzīvesvietām.
Maksimāla projekta efekta sasniegšanas priekšnosacījumi ir stāvvadu
balansēšana un
jauna siltummezgla ar automatizētu vadību ar darbības korekciju atbilstoši
iekštelpu
temperatūrai. Lai motivētu iedzīvotājus, jārīko sabiedrības informēšanas
kampaņa par
energoefektivitātes

pasākumu

ieviešanas

mērķiem

un

sagaidāmajiem

rezultātiem.
Aprēķinos pieņemts, ka energoefektivitātes paaugstināšanas programmas
realizāciju

uzsāks 2007.g. ar tehniskā projekta izstrādi un pabeigs 2008.g. Ilgtermiņa
investīciju
programma realizējama turpmāko 2 gadu laikā, taču, lai veiktu iekštelpu
remontus, jāatrod pagaidu dzīvojamā platība nama iemītniekiem un
rekonstrukcijas projekts jāsaskaņo ar visiem dzīvokļu īpašniekiem. Ņemot
vērā atsevišķu iedzīvotāju grupu, piemēram, pensionāru, slikto finansiālo
stāvokli un augstās būvdarbu izmaksas, pilnīga ēku rekonstrukcija tuvākajos
gados visticamāk nebūs iespējama.
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