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Pielikumi:
1. Mērvienības un apzīmējumi.
2. Energoaudits: daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Daugavpils ielā 70.
3. Siltumtehniskais aprēķins: dzīvojamais nams Daugavpils ielā 70 – prognoze stāvoklim pēc ārsienu
un jumta siltināšanas.
4. Siltumtehniskais aprēķins: dzīvojamais nams Daugavpils ielā 70 – prognoze stāvoklim pēc ēkas
nosiltināšanas un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas.
5. Finanšu aprēķins: Prioritārās investīciju programmas naudas plūsma un kredīta atmaksas grafiks.
6. Pašvaldības budžets 2006.g. un budžeta plāns 2007.g.
7. Pašvaldības bilance 2006.g.
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Projekta mērķis un uzdevumi
Projekta mērķis ir samazināt siltuma zudumus un uzlabot dzīves apstākļus daudzdzīvokļu
dzīvojamajā namā Daugavpils ielā 70, Preiļos, ilgtermiņā nodrošināt ēkas atbilstību
būvnormatīvu prasībām un veicināt kopumā pašvaldības 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.

Dzīvojamā nama Daugavpils ielā 70, Preiļos, 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 ēkas
rekonstrukcija tuvākajos gados visticamāk nebūs iespējama.
Energoefektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanai paredzēts piesaistīt ERAF
un valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (saskaņā ar 2004.03.02. MK
noteikumiem Nr.124 „Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai
pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai”).
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Situācijas apraksts un pamatojums

Preiļu novads atrodas Austrumlatvijas dienvidu daļā. Novadā ietilpst Preiļu pilsēta, kā arī
Preiļu un Aizkalnes pagasti. Novada platība ir 157,8 km2, kas sastāda 0,24 % no Latvijas
teritorijas (skat. Att. 1 un Tab. 1). Lielāko teritorijas daļu aizņem lauksaimniecībā
izmantojamās zemes (14,4 tūkst.ha).
Att. 1 Preiļu novada teritorija

Novada teritorijā uz katru zemes īpašnieku ir 11 ha zemes, ir tikai 8 saimniecības, kuras
apsaimnieko virs 70 ha. Daļu saimniecību apsaimnieko pilsētnieki, kam lauksaimniecība
nav pamatnodarbošanās. Relatīvi nelielas ir mežu platības (2,6% no novada teritorijas).
Tab. 1. Pašvaldības teritorijas raksturojums
Rādītāji

Raksturojums

Rajons, kurā pašvaldība atrodas

Preiļu rajons

Pašvaldības administratīvā centra
nosaukums

Preiļi

Pašvaldības teritorija, km2

157,8
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Rādītāji

Raksturojums

Nozīmīgākās inženiertehniskās
komunikācijas

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, elektrotīkli, telekomunikāciju tīkli, centralizētās
siltumapgādes siltumtrases.

Novada veidošanas perspektīva (kādas
pašvaldības apvienosies, kur veidosies
administratīvais centrs)

2000. gada 24. oktobrī Ministru kabinets akceptēja “Noteikumus par Preiļu rajona
Preiļu novada izveidošanu”. Novadā ietilpst Preiļu un Aizkalnes pagasti un Preiļu
pilsēta.

Pašvaldības teritorijas reljefa
raksturojums

Preiļu novada austrumu daļa atrodas Latgales augstienes Feimaņu paugurainē,
rietumu daļa – Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenumā.

Nozīmīgākās ūdenstilpes un
ūdensteces pašvaldības teritorijā

Ziemeļu daļā tek Dubnas pieteka Feimanka ar pietekām Preiļupi un Sanaudi,
vidusdaļā tek Šusta ar pieteku Dzilnu, dienvidu daļā Jaša. Uz novada rietumu
robežas atrodas vairāki ezeri – Pelēču (82 ha), Šusta (73,4 ha), Dovules (21,8 ha),
Liminkas (12,7 ha), Badēļa (1,4 ha), Jasmuižas dzirnavezers, Korna dzirnavezers,
Saknes dzirnavezers, Preiļu parka ūdenskrātuve.

Sateces baseins

Daugavas

Raksturīgākās ekosistēmas

Pļavu ekosistēmas.

Kultūras pieminekļi projekta teritorijā

Projekta teritorijā nav.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
(ĪADT) un NATURA 2000 vietas un to
saistība ar ūdenssaimniecības
infrastruktūru

Projekta teritorijā nav.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.124 par kritērijiem valsts budžeta dotācijas
piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu
īstenošanai Preiļu novada attīstības indekss noteikts -0,979. Tas atbilst IV pašvaldību
grupai. Valsts dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (saskaņā ar 2004.03.02. MK
noteikumiem Nr.124 „Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai
pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai”) šādu
pašvaldību ERAF finansētajos investīciju projektos ir līdz 50% no Latvijas puses
ieguldījuma. ERAF līdzfinansējums šādos projektos ir līdz 75% no attiecināmajām
izmaksām, tomēr faktiskā ES līdzfinansējuma daļa būs novērtējama tikai pēc tam, kad
stāsies spēkā ar energoefektivitātes paaugstināšanu saistīto ES atbalsta programmu
līdzekļu sadales noteikumi.

Administratīvās teritorijas raksturojums
Preiļi atrodas uz robežas starp Latgales augstieni un Austrumlatvijas zemieni. Novads nav
īpaši bagāts ar virszemes ūdeņiem. Novada virszemes ūdeņi pieder pie Daugavas upes
baseina. Ziemeļu daļā tek Dubnas pieteka Feimanka (regulēta visā novada teritorijā) ar
pietekām Preiļupi un Sanaudi, vidusdaļā tek Šusta ar pieteku Dzilnu, dienvidu daļā Jaša,
kuras ielejas lejpus Feldhofas ir dziļas (dziļums līdz 25 m, platums 50 – 150 m) un krāšņas
(potenciāls dabas tūrisma objekts). Uz novada rietumu robežas Jersikas līdzenumā
atrodas vairāki ezeri – Pelēču (82 ha), Šusta (73,4 ha), Dovules (21,8 ha), Liminkas (12,7
ha), Badēļa (1,4 ha), Jasmuižas dzirnavezers, Korna dzirnavezers, Saknes dzirnavezers,
Preiļu parka ūdenskrātuve. Starppauguru ieplakās ir nelieli zemie purvi, kuru lielākā daļa ir
nosusināta – Badieļa (313 ha), Krapišku (254 ha), Šusta (177 ha), Smiltēnu (168 ha),
Slātavas (148 ha).
Preiļu novada upju kvalitāte pēc ķīmiskajām un bioloģiskajām normām atbilst karpveidīgo
zivju ūdenim. Preiļupes ūdens kvalitāte augšpus Preiļiem raksturojama kā viegli piesārņota
līdz piesārņota. Upes posms Preiļos uzskatāms par piesārņotu līdz stipri piesārņotu. Pirms
ieteces Feimankā Preiļupe uzskatāma par viegli piesārņotu līdz piesārņotu. Uz Preiļupes
izveidotā dīķu sistēma ar zemu ūdens kvalitātes rādītāju samazina upes dabiskās
pašattīrīšanās potenciālu.
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Aizkalnes pagasta “Grociškos” uz Jašas upes 2002.gada decembrī tika nodota
ekspluatācijā SIA “Korna dzirnavu HES” hidroelektrostacija. Saskaņā ar LR MK
noteikumiem Nr.27 “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu
aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot
jebkādus mehāniskus šķēršļus” HES celtniecība aizliegta Daugavas baseina Preiļupē un
Feimankā.
Viens no būtiskākajiem rādītājiem, kas nosaka energoresursu patēriņu siltumapgādē, ir
klimats. Preiļu novadā klimatu ietekmē Baltijas jūras un Rīgas jūras līča tuvums, kā arī
mērenai joslai raksturīgās rietumu vēju nestās Atlantijas okeāna gaisa masas un aktīvā
ciklonu darbība, kas nosaka izteiktu laika apstākļu maiņu 190-200 dienas gadā. Preiļos
klimats ir kontinentālāks nekā valsts rietumu daļā. Ziemas aukstākas, ar noturīgāku sniega
segu, vasaras siltākas. Novads atrodas gan Jersikas līdzenumā, gan Feimaņu paugurainē,
līdz ar to ir vērojamas nelielas klimata atšķirības reljefa iespaidā. Gada vidējā temperatūra
ir no +5,5 ºC līdz +6 ºC. Aukstākā mēneša janvāra vidējā temperatūra ir no - 6,5 ºC līdz - 7
ºC (minimālā - 30 ºC), bet siltākā jūlija no + 17,7 ºC līdz 18ºC (maksimālā +34 ºC).
Veģetācijas periods ilgst 133 – 140 dienas un aktīvo temperatūru summa 2000-2200 ºC ir
viena no visaugstākajām Latvijā. Nokrišņu daudzums ir nedaudz mazāks par vidējo un
sasniedz 580 – 620 mm gadā. Sniega segas biezums vidēji 25 – 28 cm un tā saglabājas
līdz 112 dienām. Lielākais vēja ātrums ir rudens mēnešos – oktobrī un novembrī,
mazākais – vasarā. Valdošie dienvidrietumu, dienvidu vēji ar vidējo ātrumu 3 – 6 m/s.
Visos gadalaikos veidojas migla (35 – 60 dienas gadā), vasarā ir pērkona negaisi, gadā
vidēji līdz 25 dienām augstienēs. Nereti ir krusa, atkala, sniegputenis. Dienas garums
decembrī ir 6 – 7 stundas, jūnijā 17 – 18 stundas.

Pašvaldība
Preiļu novada domes nolikums apstiprināts ar 2005.gada 5.aprīļa Preiļu novada domes
lēmumu (protokols Nr.6, p.1.). Preiļu novada domi (turpmāk Dome) veido 11 deputāti.
Dome no deputātu vidus ievēl Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietnieku un
pastāvīgo komiteju locekļus. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus
izskatīšanai domes sēdēs, dome izveidojusi šādas pastāvīgas komitejas:
•

Finanšu komiteju;

•

Infrastruktūras un novada attīstības komiteju;

•

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju.

Finanšu komiteja, kuras sastāvā ir 5 locekļi un kuru vada Preiļu novada domes
priekšsēdētājs, papildus likuma „Par pašvaldībām” 60.pantā noteiktajām funkcijām:
•

dod atzinumu par izpilddirektora iesniegto budžeta projektu;

•

izvērtē un dod atzinumu par
priekšlikumiem kredītu jautājumos;

•

izskata izpilddirektora iesniegtos Domes izpildinstitūcijas un tās struktūrvienību,
Domes iestāžu, komiteju, fizisko un juridisko personu finanšu līdzekļu
pieprasījumus;

•

sniedz atzinumus un izsaka priekšlikumus pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas, iznomāšanas, ieķīlāšanas un privatizēšanas, kā arī nekustamā
īpašuma ieguves jautājumos;

•

izvērtē un iesniedz Domei lēmumprojektus individuālā darba veikšanas atļauju
izsniegšanai likumdošanā noteiktajām profesijām un amatiem;

•

izvērtē un iesniedz Domei lēmumprojektus atzinumu sniegšanai par tirdzniecības
atļauju izsniegšanu;

•

izvērtē un iesniedz Domei lēmumprojektus par neapdzīvojamo telpu nomas un

•

patapinājuma līgumu noslēgšanu;

•

izvērtē Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbu un iesniedz Domei komisijas

B107001 - Preilu ND Daugavpils 70 RED01.odt
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•

lēmumprojektus;

•

izvērtē un iesniedz Domei Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas
lēmumprojektus;

•

veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Infrastruktūras un novada attīstības komiteja, kuras sastāvā ir 3 locekļi:
•

sagatavo infrastruktūras jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs;

•

sagatavo novada attīstības un teritorijas plānu izskatīšanu Domes sēdēs;

•

sagatavo priekšlikumus mājokļu apsaimniekošanas jautājumos;

•

izvērtē un iesniedz Domei lēmumprojektus būvniecības un rekonstrukcijas atļauju
izsniegšanai;

•

izvērtē un iesniedz Domei lēmumprojektus ūdensapgādes, siltumapgādes,
atkritumu apsaimniekošanas, labiekārtošanas jautājumos;

•

izvērtē un iesniedz Domei lēmumprojektus vides aizsardzības jautājumus;

•

izvērtē un iesniedz Domei Zemes komisijas lēmumprojektus zemes jautājumos;

•

veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, kuras sastāvā ir 3 locekļi:
•

sagatavo sociālo, dzīvokļu, izglītības, tais skaitā pieaugušo izglītības, kultūras, tai
skaitā bibliotēku, un sporta jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs;

•

Domes apstiprinātā budžeta ietvaros apstiprina kultūras un sporta pasākumu gada
plānus;

•

kontrolē Domes budžeta izdevumu sadaļas „Sports” izpildi;

•

sadarbojas ar invalīdu, pensionāru, bērnu
organizācijām un nevalstiskajām organizācijām;

•

izstrādā jaunatnes politiku;

•

kontrolē Domes apstiprināto noteikumu izpildi Sociālajā dienestā;

•

sniedz atzinumu par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu;

•

sniedz atzinumu par neformālās izglītības programmu licencēšanu;

•

izvērtē un iesniedz Domei Dzīvokļu jautājumu komisijas, Sociālas aprūpes
jautājumu komisijas lēmumprojektus;

•

izvērtē un iesniedz Domei lēmumprojektus par reliģisko konfesiju un draudžu
iesniegumiem;

•

veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

aizsardzības

sabiedriskajām

Domes lēmumu izpildi nodrošina Domes ievēlētas un ieceltas amatpersonas, domes
izpildinstitūcijas, pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrības darbinieki. Domes
un komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Domes izpildinstitūcijas
darbinieki, to organizē Domes izpilddirektors.
Domes padotībā esošās iestādes:
•

Preiļu Mūzikas un mākslas skola;

•

Preiļu Valsts ģimnāzija;

•

Preiļu 1.pamatskola;

•

Preiļu 2.vidusskola;

•

Preiļu novada Kultūras centrs;

•

Aizkalnes pamatskola;
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•

Preiļu pirmsskolas iestāde “Pasaciņa”;

•

Preiļu novada būvvalde.

Domes izpildinstitūcija un tās struktūrvienības:
•

Aizkalnes pagasta centrs;

•

Preiļu pagasta centrs;

•

Preiļu novada domes sociālais dienests.

Novada domei ir viena kapitālsabiedrība – SIA “Preiļu saimnieks”.
Privātās kapitālsabiedrības ar Domes kapitāla daļu:
•

SIA „Preiļu slimnīca”;

•

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību organizācija”.

Dome ir dalībnieks šādās biedrībās:
•

biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība”;

•

biedrībā „Latvijas atkritumu saimniecības asociācija”;

•

biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;

•

biedrība „Preiļu rajona partnerība”.

Domes izveidotās iestādes:
•

Preiļu novada bāriņtiesa;

•

Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa;

•

Preiļu galvenā bibliotēka.

Iedzīvotāji
Uz 2006.gada 1.janvāri Preiļu novadā bija 10288 iedzīvotāji, tai skaitā Preiļu pilsētā – 8605
(81%). Iedzīvotāju blīvums Preiļu pilsētā ir 1674 iedz./km2, Preiļu novada lauku teritorijā –
13 iedz./km2.
Preiļu pilsēta ir viena no Latvijas 26 vidēji lielajām pilsētām. Vidēji lielo pilsētu kategorijā
ieskaitāmas pilsētas, kas ir plašas apkārtnes (30 - 70 km rādiusā) sociāli ekonomiskie un
kultūras centri ar attīstītu infrastruktūru, kā arī citas pilsētas ar vairāk nekā 10000
iedzīvotājiem. Preiļu novadā pēc lauku apdzīvoto vietu klasifikācijas ir divi vidējciemi –
Aizkalne un Līči. Vidējciemi ir lauku apdzīvotās vietas ar vairāk nekā 100 pastāvīgajiem
iedzīvotājiem, kā arī vismaz vienu no šādiem infrastruktūras objektiem – vispārizglītojošo
skolu, pastu, medpunktu, pagastmāju, baznīcu. Ja apdzīvotajā vietā ir vismaz trīs no
iepriekšminētajiem objektiem, tā ieskaitāma vidēji lielo ciemu kategorijā arī tad, ja
pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir mazāks par 100. Preiļu novadā ir 10 mazciemi. Mazciemi ir
lauku apdzīvotās vietas ar kompaktu apbūvi, kuru veido vismaz 5 dzīvojamās ēkas.
Dzīvojamo ēku skaits var būt arī mazāks (līdz 3), ja apdzīvotajā vietā ir vēl kāda
sabiedriska rakstura celtne – veikals, mežniecība, stacija, pasts, skola utt. Preiļu novada 4
mazciemos vērojams neliels iedzīvotāju skaita pieaugums (Anspoki, Lielie Leiči, Lielie
Pupāji, Sanauža), 3 mazciemos (Mazie Pupāji, Otrie Blūzmi un Sondori) iedzīvotāju skaits
ir stabils, bet Raudovkā, Ročānos, Žeļvos iedzīvotāju skaits ir samazinājies.
Visizplatītākā lauku apdzīvojuma sistēma Latgalē ir specifiskais skrajciema tips, kur tos
dēvē arī par sādžām vai solām. Skrajciemi – viensētu grupas bez kompaktas apbūves, kas
sastāv vismaz no četrām apdzīvotām sētām un kuras vēsturiski iedzīvotāji uzskata par
vienotām un apzīmē tās ar vienu nosaukumu. Preiļu novadā ir 55 skrajciemi. Skaita ziņā
Preiļu novadā dominē skrajciemi ar iedzīvotāju skaitu līdz 20 cilvēkiem – tādi ir 42. Preiļu
novada skrajciemos 58% no kopskaita ir vērojams iedzīvotāju skaita samazinājums, 33%
no skrajciemu kopskaita ir pozitīvas izmaiņas – iedzīvotāju skaita pieaugums, bet 9% nemainīgs iedzīvotāju skaits.
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Preiļu pilsētā ilgus gadus bija pozitīvs iedzīvotāju mehāniskais pieaugums jeb migrācija.
Mehānisko pieaugumu veicināja Preiļu izaugsme un attīstība, kas sākās ar pilsētas
apstiprināšanu par rajona centru. Deviņdesmito gadu sākumā sākās cilvēku izbraukšana
no Preiļiem. Galvenie izbraukšanas iemesli – bezdarbs, ekonomiskā un sociālā depresija.
Vecāki cilvēki dodas uz laukiem, kur nodarbojas ar naturālo saimniecību, bet jaunieši
cenšas iekārtoties lielākajās pilsētās, kur lielākas izglītības iespējas, perspektīvākas darba
iespējas ar lielāku atalgojumu un kvalitatīva sociālā infrastruktūra.
Pēdējos gados migrācijas saldo ir negatīvs, lai gan vērojama iedzīvotāju pārcelšanās no
apkārtējiem pagastiem uz pilsētu.

Izglītība un kultūra
Preiļu pilsētā (pēc Tautas skaitīšanas datiem) ir 765 iedzīvotāji ar augstāko izglītību, kas
sastāda 10.7% no visiem iedzīvotājiem vecumā no 15 un vairāk gadiem. Preiļu pagastā šis
rādītājs ir 4.2%, bet Aizkalnes pagastā – 5%. Ar vispārējo vidējo izglītību Preiļu pilsētā ir
34.2%, Preiļu pagastā – 25.5%, Aizkalnes pagastā – 24.6%.
Pagastos dominante ir pamatskolas izglītība, kas Preiļu pagastā sastāda 32.6%, Aizkalnes
pagastā – 33.9%, bet Preiļu pilsētā – 22.9%.
Starp Preiļiem un apkārtējo pagastu centriem ir laba sabiedriskā transporta satiksme,
izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc skolās mācās
skolēni no daudzām tuvākajām pašvaldībām. Visās skolās ir moderni aprīkotas
datorklases, pozitīvi vērtējama aktīva līdzdarbība LIIS projektā. Preiļu novadā ir šādas
izglītības iestādes, kas atrodas Preiļu novada domes pakļautībā:
•

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa“,

•

Aizkalnes pamatskola,

•

Preiļu 1.pamatskola,

•

Preiļu 2.vidusskola,

•

Preiļu Valsts ģimnāzija,

•

Preiļu mūzikas un mākslas skola.

Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados pašreizējā Preiļu novadā darbojās piecas
pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārzi). Mainoties demogrāfiskajai un ekonomiskajai
situācijai, bērnu skaits Preiļos un Aizkalnē samazinājās un tika likvidēti bērnudārzi Nr.1,
Nr.2, “Auseklītis” Preiļos un bērnudārzs Aizkalnē. Pirmsskolas izglītības iestāde
“Pasaciņa” (ar filiāli „Auseklītis”) 1981.gada 17.februārī Preiļu pilsētā tika atklāta
pirmsskolas bērnu iestāde “Pasaciņa” ar 280 vietām. Tajā laikā iestādē darbojās 4 siles
grupas un 8 bērnudārza grupas. Apmācība notika krievu un latviešu valodā. 2005./2006.
mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Pasaciņā” darbojas 14 grupas: 3
mazbērnu grupas, 1 mazākumtautību grupa (jaukta vecuma), 9 pirmsskolas vecuma
grupas. Kopējais bērnu skaits – 301, no tiem 48 bērni apmeklē „Pasaciņas” filiāli
„Auseklītis”. PII “Pasaciņa” strādā 32 pedagoģiskie darbinieki, no tiem augstākā
pedagoģiskā izglītība (kvalifikācija “pirmsskolas skolotājs”) ir 20 pedagogiem, augstāko
izglītību pašlaik iegūst 12 pedagogi. 2007. gadā visi pirmsskolas izglītības skolotāji būs ar
augstāko izglītību. 2005.gada 3.novembrī darbu uzsāka PII „Pasaciņa” filiāle „Auseklītis”
daļēji renovētajās 1990.gadā ekspluatācijā nodotā bērnudārza „Auseklītis” telpās.
Preiļu 1. pamatskola izveidota 1996.gadā uz Preiļu 1.vidusskolas bāzes. 2005.gadā skolā
strādāja 64 pedagogi. Kopš 1996. gada skola izvietota vienotā ēku kompleksā (izņemot
darbnīcas). Skolēnu skaits Preiļu 1. pamatskolā samazinās, neskatoties uz to, ka turpinās
iedzīvotāju migrācija no laukiem uz pilsētu, kur ekonomiskās aktivitātes līmenis ir
augstāks. Izteikta ir tendence, ka vecāki no cittautiešu ģimenēm vēlas sūtīt savus bērnus
mācīties latviešu mācību valodas skolās. Skolēnu skaita samazināšanās tālākā
perspektīvā var ietekmēt vienīgi klašu komplektu skaitu un nodarbināto pedagogu skaitu.
Pēdējos gados skolā realizēti vairāki investīciju projekti – 1999.gadā nodota ekspluatācijā
sporta zāle, 2002.gadā pabeigts Pasaules Bankas siltināšanas projekts, 2005.gadā
uzbūvēta piebūve, kurā atrodas jaunas garderobes, ēdnīca, bibliotēka un sarīkojumu zāle.
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Ņemot vērā, ka notiek administratīvā reforma un paredzama Preiļu novada
paplašināšanās, Preiļu 1. pamatskola būs novada lielākā skola, kur varēs iegūt
pamatizglītību. 2003.gadā ir atvērtas korekcijas klases.
1944.gadā tika dibināta Preiļu krievu vidusskola. 1958.gadā skola izvietojusies
jaunuzceltajā ēkā, kas paredzēta 600 vietām. 1997.gadā skolā ieviesta izglītības bilingvālā
sistēma, no 1998.gada Preiļu 2. vidusskola ir divplūsmu skola, jo mācības vidusskolas
klasēs ir krievu un latviešu valodā. Skola izvietota trijās ēkās. 2005.gadā skolā strādāja 43
pedagogi. Pēdējos gados veiktie investīciju projekti:
•

2002.gadā skolas ēkai nomainīts jumta segums;

•

2004.gadā skolas ēkai nomainīti logi;

•

2004.gadā rekonstruēta vieglatlētikas manēža;

•

2005.gadā iekārtota trenažieru zāle;

•

2005.gadā labiekārtota skolas apkārtne.

Saskaņā ar Starptautisko bērnu tiesību konvenciju pamatizglītība ir jānodrošina dzimtajā
valodā, tad skola turpinās darboties. Perspektīvā varētu rasties problēma ar telpu
noslogojumu, tāpēc ir risināms jautājums par vakarskolas izveidi uz Preiļu 2. vidusskolas
bāzes. Tuvākajā laikā ir nepieciešams veikt sanitāro mezglu un ēdināšanas bloka
renovāciju, kā arī pakāpenisku klašu telpu renovāciju un apkārtnes labiekārtošanu,
darbnīcu renovāciju, stadiona labiekārtošanu.
Preiļu Valsts ģimnāzija (PVĢ) tika izveidota uz Preiļu 1.vidusskolas bāzes 1996.gadā.
2005. gadā skolā strādāja 38 pedagogi.
Pēdējos gados veiktie rekonstrukcijas pasākumi ir sporta zāles būvniecība (1998.g.),
skolas renovācija par Pasaules Bankas kredīta līdzekļiem (2002.g.), piebūves 1.stāva
izbūve un IT centra iekārtošana (2005.g.).
Ņemot vērā pašreizējo demogrāfisko situāciju un paredzamo administratīvi teritoriālo
reformu, PVĢ saglabās savu statusu nākamo gadu laikā. Skatoties tālākā perspektīvā
(kad būs realizēta administratīvi teritoriālā reforma), Preiļu novadā pašreizējo četru
vidusskolu vietā varētu palikt viena vai divas, taču skolēnu skaits tādējādi palielinātos
nedaudz. PVĢ tiek piedāvātas piecas vispārējās vidējās izglītības programmas, un nav
lietderīgi to skaitu palielināt. Tomēr ir jāpaplašina pašreizējās telpas (daļa no piebūves),
izbūvējot modernu bibliotēku un dažus mācību kabinetus. Tuvākajā laikā ir nepieciešams
veikt ēdināšanas bloka renovāciju, kā arī pakāpenisku klašu telpu renovāciju.
Vecākā izglītības iestāde Preiļu novadā – Aizkalnes tautskola dibināta 1867.gadā. Šobrīd
Aizkalnes pamatskolā ir 72 skolēni, nodarbināti 13 pedagogi. Skola izvietota trīs ēkās, tai
nav sporta zāles.
2003.g. renovēta skolas virtuve, 2004.g. renovēts galvenās skolas ēkas 2. stāvs, 2005.g.
veikts galvenās skolas ēkas remonts (daļēji nomainīti logi, veikts fasādes remonts),
2006.g. pabeigts galvenās skolas ēkas remonts (logu nomaiņa, ārsienu apdare).
Ņemot vērā demogrāfiskās tendences, Aizkalnes pamatskolas pastāvēšana tālākā
perspektīvā ir problemātiska. Kamēr būs iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu,
tai skaitā apvienotajās klasēs, Preiļu novada dome atbalstīs skolas darbību.

Uzņēmējdarbība
Preiļu novada ekonomisko bāzi veido tā teritorijā esošie 367 uzņēmumi (2005.g.), tai
skaitā pēc pamatdarbības veida 155 lauksaimniecības, 13 kokmateriālu pārstrādes, 10
transporta pakalpojumu un 3 būvniecības uzņēmumi. Pašvaldības uzņēmumi ir SIA „Preiļu
saimnieks” un SIA „Preiļu slimnīca”. Lielākie privātuzņēmumi ir A/s „Preiļu siers” un SIA
„VS Teks”.
Pašvaldības uzņēmumos 2005.gadā bija nodarbināti 482 strādājošie, valsts iestādēs un
nevalstiskajās organizācijās 1062 strādājošie un privātuzņēmumos nodarbināti 5104
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strādājošie. Saskaņā ar Lursoft datiem Preiļu novadā uz 1000 iedzīvotājiem 2005.gadā
bija reģistrēti 36 uzņēmumi (valstī vidēji – 31, rajonā – 20).
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu,
atbilstoši MK 2003.gada 11. novembra noteikumiem Nr.637 “Īpaši atbalstāmās teritorijas
statusa piešķiršanas un atcelšanas kārtība” noteikts, ka arī Preiļu novadam ir atkārtoti
piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, sniedzot iespēju vietējiem uzņēmumiem
piedalīties valsts atbalsta programmās un ES struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanā vietējo
uzņēmumu attīstībai ar Valsts Reģionālā attīstības aģentūras piedāvāto palīdzību. Preiļu
rajonam, tai skaitā arī Preiļu novadam, pirmo reizi īpaši atbalstāmā reģiona statuss
piešķirts 1999.gadā. 2005.gadā NVD izsludinātajos projektu konkursos 9 uzņēmumi
realizējuši 10 projektus, VRAA ES grantu shēmu ietvaros realizēti 11 projekti uzņēmumu
ienākuma nodokļa atvieglojuma programmā, 2 projekti programmā atbalsts ieguldījumiem
uzņēmumu pamatlīdzekļos.

Komunālā saimniecība
Dzīvojamais fonds

Preiļu novada namīpašniekus (dzīvokļu īpašniekus) var sadalīt trijās grupās:
•

pašvaldība (apsaimnieko SIA “Preiļu saimnieks”);

•

fiziskās personas – privātīpašnieki (apsaimnieko SIA “Preiļu saimnieks” vai
privātīpašnieki);

•

citas juridiskas personas (dažādas firmas, kooperatīvs “Liesma”).

Uz 2005.gada 1.novembri ir privatizēti 82% no visiem dzīvokļiem, domes īpašumā ir 477
dzīvokļi, no tiem 70 dzīvokļiem ir sociālā dzīvokļa statuss. Četras piecstāvu mājas ar 240
dzīvokļiem apsaimnieko kooperatīvs “Liesma”. Aizkalnē ir privatizēti 66% no visiem
dzīvokļiem, domei pieder 17 dzīvokļi, no tiem 3 ir piešķirts sociālā dzīvokļa statuss. Līčos ir
privatizēti 43% no visiem dzīvokļiem, domei pieder 42 dzīvokļi, no tiem 2 ir piešķirts
sociālā dzīvokļa statuss. Mājokļi lauku apvidū ir fizisko personu īpašums.
Pašvaldības dzīvojamā fonda labiekārtotības pakāpe un tehniskais stāvoklis ir ļoti
atšķirīgs. Vecajā apbūvē (pārsvarā vienstāvu mājas) dzīvokļi ir bez labierīcībām, pagājušā
gadsimta otrajā pusē veiktajā apbūvē dzīvokļi ir ar labierīcībām. Tomēr visa dzīvojamā
fonda tehniskais stāvoklis ir slikts. Novada domes dzīvojamo fondu apsaimnieko
uzņēmums SIA “Preiļu saimnieks”.
Preiļos faktiski nav dzīvokļu tirgus, tas ir, nav brīvu dzīvokļu. Ir trīs nepabeigtas
daudzdzīvokļu ēkas, tai skaitā viena pašvaldības īpašumā. Preiļu novada dzīvojamā fonda
turpmākā attīstība un apsaimniekošana būs atkarīga no namīpašnieku aktivitātes.
Sadzīves atkritumi

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā regulē saistošie noteikumi 2005.gadā izdotie
saistošie noteikumi „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Preiļu novadā”. Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā veic SIA “Preiļu saimnieks”. Gadā vidēji tiek
savākti 9000 m3 sadzīves atkritumu un agrāk tika nogādāti Preiļu pilsētas sadzīves
atkritumu izgāztuvē (SAI) “Preiļi”. SAI izveidojusies stihiski apmēram 1967. gadā purvainā
apvidū 4 ha platībā. Izgāztuve atrodas pilsētas teritorijā, tuvākā dzīvojamā ēka ir apmēram
500 m attālumā. Ar 2007.gada 1.janvāri izgāztuve ir slēgta un rekultivēta, un atkritumi tiek
vesti uz Demenes izgāztuvi.
Preiļu novadā atkritumu savākšanai pārsvarā tiek izmantota konteineru sistēma. Preiļu
pilsētas teritorijā izvietoti 175 konteineri ar 0,75 m3 tilpumu. Dzīvojamos masīvos konteineri
tiek izvesti 5 dienas nedēļā, no firmām un uzņēmumiem konteineru izvešanas biežums –
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Līčos uzstādīti 8 konteineri, Aizkalnē – 5 konteineri.
Bez tam SIA “Preiļu saimnieks” veic atkritumu savākšanu no Pelēču, Rušonas, Saunas un
Sutru pagastiem.
Uzdevumi atkritumu saimniecībā līdz 2015.gadam:
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•

veikt pasākumus, lai samazinātu jebkura veida sadzīves atkritumu rašanos to
izcelsmes vietās;

•

realizēt dalīto atkritumu vākšanu un šķirošanu;

•

izbūvēt otrreizējo izejvielu šķirošanas punktu un šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukumu;

•

uzstādīt papildus konteinerus atkritumu dalītai vākšanai to rašanās vietās;

•

iegādāties modernas tehnoloģiskās iekārtas savākto izejmateriālu pirmapstrādei;

•

izbūvēt organisko atkritumu kompostēšanas laukumu;

•

uzsākt lielgabarīta atkritumu pieņemšanu.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Preiļu novadā iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni apgādā: Preiļos - SIA “Preiļu saimnieks” un
a/s “Preiļu siers”, Aizkalnē un Līčos – SIA “Preiļu saimnieks”. SIA “Preiļu saimnieks”
pakalpojumus izmanto apmēram 85% pilsētas iedzīvotāju. Preiļu pilsētā atrodas 3 ūdens
ņemšanas vietas, divas apkalpo SIA “Preiļu saimnieks”, viena pieder a/s “Preiļu siers”:
•

centrālā ūdens ņemšanas vieta atrodas uz pilsētas ziemeļu robežas, kur izvietotas
8 dziļurbuma akas, atdzelžošanas stacija 1600 m3/dnn, 36 m augsts ūdens tornis
ar rezervuāru 100 m3;

•

ūdens ņemšanas vieta pilsētas dienvidu daļā, kur ir 4 dziļurbuma akas, 30 m
augsts ūdenstornis ar rezervuāru 50 m3;

•

ūdens ņemšanas vieta a/s “Preiļu siers”, kur atrodas 6 dziļurbuma akas, 36 m
augsts ūdens tornis ar rezervuāru 100 m3 un atdzelžošanas stacija;

•

viena SIA “Preiļu saimnieks” dziļurbuma aka atrodas pilsētas centrālajā daļā un tai
nav sanitārās zonas.

Apkalpojamo tīklu garums – 20,9 kilometri. Lielākoties ūdensvadi ir čuguna, bet sastopami
arī azbestcementa, polietilēna un metāla. Pilsētā tiek izmantoti 29 ielu brīvkrāni.
Aizkalnes un Līču ciematos ūdensapgāde tiek veikta no viena artēziskā urbuma, kam
pieslēgti vairāki desmiti lietotāju, kuri izvietoti vairākās daudzdzīvokļu mājās.
Preiļu pilsētā ir trīs kanalizācijas tīklu sistēmas. Notekūdeņi no pilsētas centrālās daļas tiek
novadīti uz jaunajām pilsētas bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, kuru jauda ir 1300
m3/dnn. Pielietotā tehnoloģija paredz pilnu bioloģisko apstrādi ar izplūdi Preiļupē. Daļa
pilsētas notekūdeņu tiek novadīti uz a/s “Preiļu siers” bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.
Celtnieku ielas dzīvojamā masīva notekūdeņi tiek novadīti uz attīrīšanas iekārtām 3 x BIO
– 100. Pilsētā tiek apkalpoti 9,6 km kanalizācijas tīklu, četras notekūdeņu pārsūknēšanas
stacijas. Individuālos notekūdeņus savāc SIA “Preiļu saimnieks” un izved uz a/s “Preiļu
siers” notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Centralizētā kanalizācijas sistēma un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas BIO - 100 darbojas Aizkalnē un Līčos.
Kohēzijas fonda 1.kārtas ietvaros Preiļu pilsētā 2006.gadā tika uzsākta projekta realizācija
ar ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, veicot jaunu patērētāju
pieslēgšanu individuālo māju sektorā. Tiks likvidēta Celtnieku ielas dzīvojamā masīva
attīrīšanas iekārtas. Paredzams, ka 2007.gadā tiks uzsākta atdzelžošanas stacijas
rekonstrukcija un NAI rekonstrukcija. Projekta finansējums ir 2400000 Ls.
Preiļu novadā artēziskie ūdeņi ir mikrobioloģiski un ķīmiski tīri. Galvenā problēma ir
augstais dzelzs saturs gruntsūdeņos. Esošā apstrāde dzelzs atdalīšanai ir neefektīva un
dzelzs nogulšņu nosēšanās rezultātā ir aizaugušas ūdensapgādes caurules. Lai gan
attīrītajā ūdenī, tam izejot no atdzelžošanas stacijas, dzelzs koncentrācija ir 0,1 – 0,2 mg/l,
ūdenim sasniedzot patērētāju krānus, šis skaitlis pieaug līdz 0,4 – 0,7 mg/l.
Preiļu pilsētā darbojas trīs atdzelžošanas stacijas, kurām ir liels fiziskā nolietojuma
procents, nepieciešams veikt jaunas atdzelžošanas stacijas izbūvi. Celtniecības
finansēšana paredzēta no Kohēzijas fonda 1. kārtas līdzekļiem. 2004. un 2005.gadā ir
izbūvētas ūdens attīrīšanas ierīces Aizkalnes un Līču ciematos.
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Siltumapgāde un karstā ūdens apgāde
Preiļos centralizēto siltumapgādi nodrošina četras SIA “Preiļu saimnieks” katlumājas un
viena a/s “Preiļu siers” katlumāja. SIA “Preiļu saimnieks” piegādā siltumenerģiju 84% no
visiem pilsētas patērētājiem, pārējos patērētājus apkalpo A/S “Preiļu siers”. Izņēmums ir
SIA “Preiļu slimnīca”, kura siltuma ražošanai izmanto savu katlu māju.
Lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas un piegādes izmaksas, tiek realizēts Valsts
Investīciju Programma projekts, kas sadalīts desmit kārtās un paredz katlu māju
pārveidošanu uz dabasgāzi un koksnes atkritumu kurināmo, siltumtrašu pārveidošanu uz
divcauruļu sistēmu un individuālo siltummezglu ierīkošanu daudzdzīvokļu mājās.
Esošo siltumavotu vispārīgs raksturojums dots Tab. 2.
Tab. 2 Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes katlumāju raksturojums
Īpašnieks

Adrese

Jauda (MW)
Uzstādītā

SIA “Preiļu
saimnieks”

Kurināmā veids

Pieslēgtā

Liepu 2

18,6

13,3

Dabasgāze, 10 MW

Celtnieku 2

4,6

2,6

Šķeldas / skaidas

1,5

Pils 14

3,7

1,8

šķeldas / skaidas

1,2

Cēsu 13

0,6

0,6

Malka

0,1

38,7

2,5

Dabasgāze

1,5

A/s “Preiļu siers” Daugavpils 75

Šķeldas, 3,3 MW

Tīklu garums,
km
5,6

Katlumāja Liepu ielā apgādā ar siltumenerģiju pilsētas centrālo daļu, tai skaitā nodrošina
ar siltumu un karsto ūdeni 1565 dzīvokļus ar kopējo platību 70548 m2 un 39 juridiskas
personas – skolas, bērnudārzu, valsts un pašvaldību iestādes un privātfirmas. Katlumāja
Celtnieku ielā apkurina un apgādā ar silto ūdeni dzīvojamo masīvu pilsētas ziemeļrietumu
daļā, tai skaitā 329 dzīvokļus ar kopējo platību 17469 m2. Katlumāja Pils ielā apkurina un
apgādā ar silto ūdeni 203 dzīvokļus Lauktehnikas mikrorajonā ar kopējo platību 9511 m2.
Katlumāja Cēsu ielā apkurina 66 dzīvokļus ar kopējo platību 3002 m2. Katlumāja
Daugavpils ielā 75 apkurina un apgādā ar silto ūdeni siera rūpnīcas mikrorajona
privātfirmas un dzīvojamās mājas, tajā skaitā projektā iekļauto ēku Daugavpils ielā 70, ar
kopējo platību 20845 m2.
Uzdevumi siltumapgādes attīstībai līdz 2015.gadam:
•

īstenot Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projektu pārejot uz
divcauruļu sistēmu, uzstādot siltumskaitītājus un nodrošinot siltā ūdens padevi
visās daudzdzīvokļu mājās;

•

nodrošināt maksimālu ekoloģiski tīra vietējā kurināmā izmantošanas īpatsvaru.

Preiļu novada teritoriju šķērso maģistrālā gāzesvada Rīga – Daugavpils atzars Upmala –
Preiļi (DN 400), atzars Preiļi-Rēzekne (DN 400) un atzars uz Preiļu gāzes regulēšanas
(sadales) staciju (DN 150). Gāzes regulēšanas (sadales) stacijas jauda Q = 6000 m3/h. No
gāzes sadales stacijas uz Preiļu pilsētu ir izbūvēts zemspiediena gāzes sadales vads, kas
apgādā ar gāzi daudzdzīvokļu mājas un pilsētas centrālo katlu māju. Gāzes patēriņš
2005.gadā - aptuveni 2 milj.m3, turpmākajos gados gāzes patēriņš varētu palielināties,
galvenokārt pieslēdzot jaunus patērētājus.
Gāzes vada esamība noteica Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas attīstību pagājušā
gadsimta pēdējos gados un šajā desmitgadē. Gāzes pieejamība ļāva uzturēt un
rekonstruēt katlumājas, piesaistot salīdzinoši nelielas investīcijas, tomēr ilgtermiņā,
paaugstinoties gāzes cenai, arī siltumapgādes tarifs strauji pieaugs, kā rezultātā no jauna
aktualizēsies jautājums par intensīvāku vietējā kurināmā izmantošanu, tomēr gan
kurināmā cena, gan nepieciešamo investīciju apjoms šajā laikā būs ievērojami lielāks.
Rezultātā pārejas uz vietējo kurināmo ekonomiskais efekts būs ievērojami zemāks, nekā
tas varēja būt, piemēram, pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu beigās.
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Finansiālā situācija
Preiļu novada domes budžets 2006.gadam tika apstiprināts Preiļu novada domes sēdē
2006.gada 12.janvārī, ar plānotajiem ieņēmumiem Ls 2143755 un izdevumiem Ls
2244338.
Budžeta izpildes gaitā Preiļu novada domes budžeta plāns tika palielināts ieņēmumos Ls
3658278 un izdevumos Ls 3716322 apmērā. Preiļu novada domes 2006.gada budžeta
izpildi ieņēmumus un izdevumus raksturo šādi rādītāji – precizētais ieņēmumu plāns
izpildīts 100,6% apmērā, izdevumu plāns izpildīts 98,9% apmērā, veidojot budžeta līdzekļu
atlikumu uz gada beigām Ls 64116 apmērā. 2006. gadā budžetā ieņēmumos saņemti Ls
3680158, kur nodokļu ieņēmumi ir Ls1787536, jeb 48,6% no kopējiem ieņēmumiem,
nenodokļu ieņēmumi ir Ls 333095, jeb 9,1% no kopējiem ieņēmumiem un saņemtie
maksājumi ir Ls 1559527, jeb 42,4% no kopējiem ieņēmumiem.
Vislielākais īpatsvars ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 45,9% no kopējā
ieņēmumu apjoma, kur iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns izpildīts 102,1% apjomā.
Ieņēmumu no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas īpatsvars nenodokļu
ieņēmumos ir 2,0%.
2006.gadā Preiļu novada domes budžetā saņemti Ls 2954 kā naudas sodiem un
sankcijām.
Maksājumos un norēķinos saņemti Ls 1559527, vislielākais īpatsvars šajos maksājumos ir
mērķdotācijām no valsts budžeta – 69,4%, kuru lielāko daļu sastāda mērķdotācijas
pedagogu algām – Ls 831160, mērķdotācijas investīcijām – Ls 237940.
2006.gadā Preiļu novada domes ieņēmumos saņemti Ls 91856 norēķinos ar pašvaldību
budžetiem, t.sk. Ls 59712 par izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2006.gadā netika saņemti.
Preiļu novada dome ņēmusi, saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles
pārraudzības padomes lēmumiem, ilgtermiņa kredītus no Valsts kases INTERREG
projektu realizācijai Ls 78374 apmērā un ERAF atbalstītā projekta „Preiļu pilsētas centrālā
krustojuma renovācija” priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 80048 apmērā, kā arī
īstermiņa aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai Ls 104000 apmērā.
Preiļu novada domes budžeta izdevumi 2006.gadā ir Ls 3674086. Izdevumu struktūrā Ls
365094 tiek tērēti izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas finansēšanai, jeb 10,0%
no kopējiem izdevumiem. Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un
pasākumu finansēšanai – 54,5% no kopējiem budžeta izdevumiem.
2006.gadā skolas saņēma mērķdotāciju no valsts budžeta pedagogu darba algām un
valsts obligāto sociālo iemaksu segšanai Ls 827861, kuras sadali veica Preiļu rajona
padome.
Preiļu novada dome 2006.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi 4,0% no kopējiem
izdevumiem. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek finansēta bāriņtiesa un sociālais
dienests. Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir pabalstiem un
palīdzībai trūcīgajiem iedzīvotājiem – 55,4%, tomēr palīdzības apjoms ir nepietiekošs, jo
ekonomiskā situācija novadā ir samērā smaga – trūkst darba vietu, pastāv zināmas
problēmas lauksaimniecības produkcijas realizēšanā un samaksas saņemšanā.
Dzīvokļu komunālās saimniecības izdevumu īpatsvars Preiļu novada budžetā ir 15,7%.
Brīvajam laikam , kultūrai, sportam un reliģijai tika izlietoti 11,5% no kopējiem budžeta
izdevumiem, t.sk. bibliotēkas rekonstrukcijai Ls 105529.
No ieņēmumiem 2006.gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta saņemto
kredītu atmaksa par kopējo summu Ls 304961. Līgumu saistības tiek pildītas savlaicīgi un
pilnā apmērā.
Plašāka informācija par budžeta izpildi 2006.gadā un budžeta plāns 2007.gadam
pievienots pielikumā.
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Energoaudita un ēkas tehniskā stāvokļa novērtējuma rezultāti

Projektā iekļauts tipveida piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Preiļos Daugavpils
ielā 70, kas sastāv no 4 savienotām sekcijām (skat. Att. 1).
Att. 1 Dzīvojamais nams Daugavpils ielā 70, Preiļos

Darba izpētes stadijā veikts ēkas vispārējs tehniskā stāvokļa novērtējums, tajā skaitā
pamati, norobežojošās konstrukcijas, pārsegumi un ārējās siltumapgādes komunikācijas.
Ēkas siltumtehniskās izpētes un energoaudita rezultāti apkopoti 2.-4.pielikumos.

Daugavpils iela 70, Preiļi
Dzīvojamais nams atrodas Preiļu dienvidu daļā. Ēka uzbūvēta pēc tipveida projekta. Ēkas
būvtilpums ir aptuveni 10 tūkst.m3, aizņemtā platība – 0,5 tūkst.m2, lietderīgā telpu platība
– aptuveni 2,6 tūkst.m2.
Ēkas ārsienas būvētas no dobiem dzelzsbetona paneļiem. Kopumā ārsienas un pamati ir
apmierinošā tehniskā stāvoklī. Atsevišķi bojājumi redzami paneļu salaiduma vietās. Paneļu
šuves vairākās vietās remontētas, atjaunojot arī izolācijas starpslāni. Bēniņu stāvā
vēdināšanas spraugas aizpūstas ar izolējošu materiālu (skat. Att. 2).
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Att. 2 Bēniņu stāvs

Ārsienu siltuma caurlaidība ir aptuveni 5 reizes lielāka par normatīvo, tāpēc vislielākie
siltuma vadīšanas zudumi ir tieši caur ārsienām. Papildus siltuma zudumus rada bojātais
paneļu šuvju blīvējums.
Ēkas pamati ir apmierinošā stāvoklī un, kaut gan ārēja apsekošana nedod pietiekoši
objektīvu priekšstatu, lai noteiktu hidroizolācijas bojājumu apjomu.
Zem visas ēkas ir neapkurināms pagrabstāvs. Temperatūra pagrabstāvā apkures sezonas
laikā ir tuva dzīvojamo telpu temperatūrai, kas saistīts ar slikto siltumapgādes cauruļu
izolāciju. Pirmā stāva grīdas un pagrabstāvs nav siltināti. Visās nama sekcijās pagrabā
sākotnēji ierīkoti logi ar vēdināšanas spraugām. Daļa logu pašreiz ir aizmūrēti, atlikušo
tehniskais stāvoklis ir slikts, kas rada ievērojamus siltuma zudumus. Ēkas siltināšanas
projekta ietvaros visi pagrabstāva logi un to betona apmalītes būtu jāatjauno.
Pagrabstāva, starpstāvu un jumta stāva griestu pārsegumā izmantoti betona pārseguma
paneļi, kas ir apmierinošā stāvoklī.
Ēkai ir plakans jumts ar bitumena klājumu. Siltumizolācijas starpslānis jumta segumā vai
bēniņos nav ierīkots, taču ir noslēgta lielākā daļa ventilācijas lodziņu, kas samazina
siltuma zudumus, bet vienlaicīgi noved pie kondensāta veidošanās un nesošo konstrukciju
nolietošanās. Lietus notekas novadītas uz ēkas centrālo daļu un tālāk pa notekcaurulēm
uz lietus kanalizācijas sistēmu. Šāda jumta konstrukcija veicina notekcauruļu aizsērēšanu
un pārsegumu bojāšanos mitruma ietekmē atkušņainās ziemās un pavasaros. Veicot
siltināšanu, esošo plakano jumtu ieteicams pārbūvēt par divslīpju jumtu ar siltumizolācijas
starpslāni bēniņu stāvā. Bēniņu telpā jāatjauno daļa vēdināšanas logi, samazinot to kopējo
platību līdz normatīvai gaisa apmaiņai nepieciešamajai. Logi jānoslēdz tā, lai putni
nevarētu nokļūt bēniņos un bojāt siltumizolācijas slāni.
Grīdas segumos sākotnēji izmantotas kokšķiedras plātnes un linolejs, kā arī flīzes uz
izlīdzinošās betona kārtas sanitārajos mezglos un vannas istabās. Daudzos dzīvokļos
grīdas segumi, veicot remontus, ir nomainīti vai atjaunoti. Starpstāvu pārseguma paneļi ir
apmierinošā stāvoklī. Veicot ēkas rekonstrukciju, pirmā stāva grīdās būtu jāierīko
siltumizolācijas starpslānis, lai samazinātu siltuma zudumus caur grīdām.
Ēkā sākotnēji izmantoti koka logi un balkonu durvis ar savietotām vērtnēm. Sākotnēji
uzstādītie logi un durvis lielākoties ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, to siltuma caurlaidība līdz
divas reizes pārsniedz normatīvo. Daļa logu un balkona durvju (aptuveni 25%) nomainīti
pret jauniem plastmasas pakešu logiem un durvīm. To faktiskā siltuma caurlaidība, kā arī
siltuma zudumi, kas varētu būt saistīti ar nekvalitatīvu darbu izpildi, nav zināmi, jo logu
nomaiņu dzīvokļu īpašnieki veikuši patstāvīgi. Vissliktākajā stāvoklī ir logi un durvis, tajā
skaitā dzīvokļu durvis, trepju telpās.
Lai samazinātu siltuma zudumus caur logiem un uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli ieteicams
visus esošos koka logus aizstāt ar dubultstikla pakešu logiem, bet trepju telpās uzstādīt
siltuma caurlaidības normatīviem atbilstošas ārdurvis un logus. Ārdurvīs jāuzstāda
mehānisms durvju automātiskai aizvēršanai.
Ventilācijas sistēma ir pasīvā tipa. Dzīvokļos virtuvēs un atsevišķos sanitārajos mezglos
uzstādīti ventilatori gaisa apmaiņai. Nomainot logus un durvis, gaisa apmaiņa var kļūt
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nepietiekoša, tomēr iedzīvotāji var nodrošināt nepieciešamo gaisa apmaiņu, atverot logus
vēdināšanas spraugā. Logu nomaiņa nenodrošinās būtisku enerģijas ietaupījumu siltuma
vadīšanas zudumu izteiksmē, tomēr tajos dzīvokļos, kur logi pašlaik ir ļoti sliktā tehniskā
stāvoklī būtiski samazināsies konvekcijas (vēdināšanas) siltuma zudumi.
Dzīvojamā nama siltumapgādi nodrošina A/s „Preiļu siers” katlumāja, kas izmanto apkurē
dabasgāzi. Dzīvokļos ierīkota viencauruļu apkures sistēma ar sekciju čuguna un
konvektoru tipa radiatoriem. Siltuma padeves regulēšanu nodrošina katlumāja un
pagrabstāvā uzstādītais siltummezgls (skat. Att. 3). Ēkas ievadā uzstādīts siltuma
skaitītājs. Siltummezgla automatizēta vadība nav iespējama.
Att. 3 Siltummezgls

Ārējais ūdensvads ir metāla, kanalizācijas tīkli – keramikas caurules. Sadzīves
kanalizācijas notekūdeņi nonāk pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā un tiek attīrīti
Preiļu pilsētas NAI.
Normatīvais siltumenerģijas patēriņš apkurei, pieņemot, ka ēkas ārsienas ir labā tehniskā
stāvoklī, ir 427 MWh gadā (ja vidējā temperatūra ēkā apkures sezonas laikā ir 18 oC),
maksimālā siltumslodze – 0,19 MW. Nodrošinājums ar siltumu 2006./07.g. apkures sezonā
bija 96% pieņemts (apkurei patērētas 410 MWh, karstā ūdens sagatavošanai – 86 MWh),
tomēr jāņem vērā, ka iepriekšējā ziema bija netipiski silta. Karstā ūdens sagatavošanai
patērētais siltumenerģijas daudzums ir vismaz 2 reizes lielāks, nekā līdzīgās mājās ar
moderniem automātiski regulējamiem siltummezgliem. Trīs pēdējo gadu laikā
siltumenerģijas patēriņš ēkas apkurei nav būtiski mainījies (skat. Att. 4). Nedaudz
palielinājies siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai, kas iespējams
skaidrojams ar siltummezgla tehniskā stāvokļa pasliktināšanos.

B107001 - Preilu ND Daugavpils 70 RED01.odt

20

Energoaudits un tehniskā dokumentācija
daudzdzīvokļu mājas Preiļos Daugavpils ielā 70
energoefektivitātes paaugstināšanai

Att. 4 Siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstajam ūdenim
Karstais ūdens

Apkure

500
450
400

MWh gadā

350
300
250
200
150
100
50
0
2004

2005

2006

Siltuma vadīšanas zudumi gadā pie normatīvas siltumapgādes sasniedz 396 MWh,
konvekcijas siltuma zudumi ir 152 MWh gadā. Ēkas siltumtehniskais aprēķins patreizējam
stāvoklim (ēkas energoaudits), pēc ārsienu un griestu siltināšanas un, veicot pilnīgu
norobežojošo konstrukciju rekonstrukciju, dots 2.-4.pielikumos. Ēkas norobežojošo
konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti doti Tab. 3.
Tab. 3 Norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti
Norobežojošās konstrukcijas

Siltumcaurlaidība, W/m²K

Koka logi

2,8

Koka ieejas durvis

2,8

Pakešu ieejas durvis

2,2

Ārsienas (vidēji)

1,7

Jumts

1,4

Grīda

0,7

Lielākie siltuma vadīšanas zudumi ir caur ārsienām, mazākie – caur logiem. Toties, ja,
salīdzina konvekcijas siltuma zudumus, kas saistīti ar gaisa apmaiņu, lielākos zudumus
rada logi un durvis.
2.-4.pielikumos parādītie aprēķinu rezultāti rāda, ka lielāko siltumenerģijas ekonomijas
efektu (siltuma vadīšanas zudumu samazinājumu) var panākt, nosiltinot ārsienas. Tomēr,
ja salīdzina izmaksas dažādiem būvdarbu veidiem, tad lielāko ekonomisko efektu dotu
logu un ārdurvju nomaiņa, it īpaši, ja vienlaicīgi tiktu nobalansēti visi stāvvadi un uzstādīts
jauns automatizēts siltummezgls.
Siltumenerģijas patēriņš gadā uz lietderīgās platības vienību, nodrošinot normatīvu apkuri,
ir 160 kWh/m2. Apstākļos, kad visu norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidība atbilst
normatīviem, gaisa apmaiņas intensitāte nepārsniedz 0,8 reizes stundā un ir nodrošināta
apkures regulēšana diennakts režīmā, siltumenerģijas patēriņš apkurei samazinātos līdz
55 kWh/m2, bet tikai pēc ārsienu un jumta siltināšanas – 61 kWh/m2 gadā, neskaitot
patēriņu siltā ūdens sagatavošanai. Šāds siltumenerģijas patēriņa samazinājums
iespējams tikai tādā gadījumā, ja visos dzīvokļos uzstādīti normatīviem atbilstoši radiatori
un siltummezgls nodrošina pastāvīgu minimālo (18 oC) gaisa temperatūru visās telpās.
Tāpēc faktiskā siltumenerģijas ekonomija pēc projekta realizācijas visticamāk būs
ievērojami mazāka, nekā teorētiski iespējams.
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Ieteikumi stāvokļa uzlabošanai
Dzīvojamajā namā Daugavpils ielā 70, Preiļos līdz šim nav veikti nozīmīgi
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, izņemot atsevišķu logu un durvju
nomaiņu, kā arī centrālo ieejas durvju remontu.
Visefektīvākais ēkas siltumenerģijas patēriņa samazināšanas pasākums ir ārsienu
siltināšana, izmantojot akmens vati un profilēto skārdu, tajā skaitā nosiltinot arī balkonu
sienas un noblīvējot logu ailes. Sienu siltināšana ir salīdzinoši dārgs pasākums, tāpēc šī
pasākuma ekonomiskais efekts, neskatoties uz lielo siltumenerģijas ekonomiju, ir
salīdzinoši neliels. Jāņem vērā, ka balkonu sienu siltināšana jāsaskaņo ar dzīvokļu
īpašniekiem, kas ne vienmēr būs iespējams, tāpēc praksē varēs nosiltināt tikai gala sienas
un daļu fasādes. Proporcionāli samazināsies arī siltumenerģijas ietaupījuma efekts.
Lai uzlabotu jumta seguma stāvokli un samazinātu ekspluatācijas izmaksas, esošo
plakano jumtu ar bitumena segumu ieteicams pārbūvēt par divslīpju jumtu, vienlaicīgi
veicot bēniņu pārseguma siltināšanu, ierīkojot papildus siltumizolācijas slāni ar vēja
aizsargkārtu. Lai noskaidrotu ēkas pamatu stāvokli, jāveic tehniskā ekspertīze un pēc tam,
nepieciešamības gadījumā, pamatu hidroizolācijas remonts. Lētāks risinājums ir esošā
jumta remonts un bēniņu pārseguma siltināšana un vēja aizsargkārtas ierīkošana virs
siltumizolācijas slāņa.
Visi atlikušie vecie koka logi, balkonu durvis un ārdurvis nomaināmi pret jauniem pakešu
logiem un durvīm ar normatīviem atbilstošu siltuma caurlaidību. Grīdas segums pirmajā
stāvā jānosiltina, lai samazinātu siltuma vadīšanas zudumus. Tomēr šos darbus
privatizētājos dzīvokļos iespējams veikt, tikai, saskaņojot to izpildi ar katra dzīvokļa
īpašnieku. Saskaņošanas procedūra varētu būtiski aizkavēt projekta realizāciju, tāpēc
praktiski vieglāk realizējams risinājums ir dzīvokļu īpašnieku informēšana par
energoefektivitātes pasākumu ieviešanas nepieciešamību, lai dzīvokļu īpašnieki paši
nomainītu logus, balkonu durvis un ārdurvis. Pašvaldība vai komunālo pakalpojumu
sniedzējs šajā gadījumā varētu palīdzēt organizatoriski vai finansiāli, ņemot vērā, ka
mazturīgie iedzīvotāji nevarēs to izdarīt par saviem līdzekļiem.
Lai paaugstinātu siltumapgādes regulēšanas efektivitāti, jāveic stāvvadu balansēšana un
jāuzstāda jauns automatizēts siltummezgls, kas nodrošinātu siltuma padevi, atkarībā no
gaisa temperatūras telpās. Nav pieļaujams, ka, veicot dzīvokļu remontus, to īpašnieki
patvaļīgi un bez saskaņošanas maina radiatorus vai pārbūvē iekšējos siltumtīklus.
Teorētiskais siltumenerģijas un apkures izmaksu ekonomijas potenciāls pēc ēkas pilnīgas
nosiltināšanas un iekšējās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas, saglabājoties
patreizējām siltumenerģijas cenām, parādīts Tab. 4. Ja visas norobežojošās konstrukcijas
un siltumapgādes sistēma būtu teicamā tehniskā stāvoklī, gadā varētu ietaupīt aptuveni
4,9 tūkst.Ls. Papildus ekonomiju (aptuveni 0,5 tūkst.Ls gadā), uzstādot jaunu
siltummezglu, radītu siltumenerģijas patēriņa samazināšanās karstā ūdens sagatavošanai.
Tab. 4 Siltumenerģijas ekonomijas potenciāls
Norobežojošās
konstrukcijas

Siltumenerģijas patēriņš, MWh/gadā
pirms rekonstrukcijas

Jumts

51

Ekonomija, MWh gadā

Ekonomija, Ls/gadā

pēc rekonstrukcijas
7

44

727

Pagrabs

12

4

8

132

Ārsienas

280

45

235

3 885

53

43

10

165

396

99

297

4 909

Logi
Kopā

Informatīvā kampaņa par enerģijas taupīšanas nepieciešamību un energoresursu patēriņa
monitorings gan dzīvojamajās mājās, gan sabiedriskajās iestādēs jāveic pastāvīgi.
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Energoefektivitātes paaugstināšanas programma

Pieņēmumi
Veicot energoefektivitātes un projekta izmaksu aprēķinus izmantoti vairāki pieņēmumi, kas
saistīti ar darbu izmaksām, darba apjomu un izmantojamo materiālu īpašībām. Būvdarbu
izmaksas pieņemtas atbilstoši vidējām izmaksām šādu darbu veikšanai 2006.g. Darbā
pieņemts, ka veicot dzīvojamās mājas rekonstrukciju, galvenā uzmanība tiek pievērsta
siltumtehnisko parametru uzlabošanai. Ēkas siltināšanai izstrādājams būvprojekts, kas
iekļautu ārsienu remontu un siltināšanu, divslīpju jumta izbūvi un siltināšanu. Pamatu
remonta nepieciešamības un darba apjomu novērtēšanai jāveic ēkas tehniskā ekspertīze.
Būvprojektu, tāpat kā rekonstrukcijas pasākumus, var sadalīt kārtās atbilstoši to prioritātei.
Tomēr jāņem vērā, ka projekta izstiepšana garumā, kas, no vienas puses, ļauj katru gada
laikā ieguldīt rekonstrukcijā mazākus līdzekļus, rezultātā būs dārgāka sakarā ar izmaksu
pieaugumu un darbu sadrumstalotību (dublējas vairākas izmaksu pozīcijas, piemēram,
organizatoriskās izmaksas, būvlaukuma sagatavošana un sakopšana). Ilgstoša
rekonstrukcija neizbēgami radīs traucējumus arī mājas iedzīvotājiem.
Galīgo risinājumu ēku renovācijai piedāvās projektētājs. Būtiskākie nosacījumi
projektēšanas uzdevuma sagatavošanā ir būvnormatīvu prasībām atbilstošu norobežojošo
konstrukciju pielietošana un ēkas funkcionalitātes saglabāšana.
Pēc rekonstrukcijas
inventarizācijas lieta.

projekta

realizācijas

dzīvojamajam

namam

atjaunojama

Norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti pēc rekonstrukcijas pieņemti
atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem (skat. Tab. 5).
Tab. 5 Siltuma caurlaidības koeficientu normatīvās vērtības
Būvelementi

Dzīvojamas mājas,
pansionāti, slimnīcas un
bērnudārzi

Jumti un pārsegumi, kas saskaras 0,2
ar āra gaisu

Publiskas ēkas, izņemot
pansionātus, slimnīcas un
bērnudārzus

Ražošanas ēkas

0,25

0,35

0,35

0,45

0,4

0,5

Sienas:
ar masu, mazāku nekā 100 kg/m2 0,25
2

ar masu 100 kg/m un vairāk 0,3

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Dzīvojamā nama energoefektivitātes paaugstināšanas programmā iekļauti pasākumi, kas
saistīti ar ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu un kuru veikšana nav saistīta ar
iekštelpu remontiem. Projekta prioritātes ir ārsienu siltināšana un jumta rekonstrukcija,
vienlaicīgi veicot bēniņu siltināšanu un bēniņu ventilācijas spraugu noblīvēšanu.
Iespējams, ka tehniskās ekspertīzes rezultātā atklāsies, ka nepieciešams arī pamatu
remonts, tāpēc darba apjoms un projekta izmaksas varētu būt par aptuveni 20% lielākas.
Veicot pamatu remontu, jāatjauno arī pagraba logi. Siltumenerģijas ekonomiju var panākt
arī, atjaunojot izolācijas slāni uz siltumapgādes caurulēm ēkas pagraba tehnoloģiskajos
koridoros.
Siltināšanas pasākumu plānots veikt viena gada laikā. Energoefektivitātes programmas
mērķi un tiem atbilstošās aktivitātes parādītas Tab. 6.
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Tab. 6 Energoefektivitātes paaugstināšanas programmas mērķi un aktivitātes
Mērķis

Aktivitātes

Uzlabot ēkas tehnisko stāvokli un samazināt
ekspluatācijas izmaksas





Pamatu remonts un hidroizolācijas atjaunošana.
Ārsienu remonts.
Jumta seguma nomaiņa vai divslīpju jumta ierīkošana.

Samazināt siltumenerģijas patēriņu un uzlabota
patērētāju siltumapgādi





Norobežojošo konstrukciju siltināšana (grīdas un ārsienas).
Ārdurvju nomaiņa trepju telpās.
Jauna automātiski regulējama siltummezgla uzstādīšana.

Kopējās ēkas siltināšanas izmaksas patreizējās cenās sasniegs aptuveni Ls 272 tūkst.,
tajā skaitā tiešās būvdarbu izmaksas – Ls 182 tūkst. Pieņemot, ka projektu realizēs
2009.g., tā kopējās izmaksas būs aptuveni Ls 312 tūkst. (izmaksu pieaugums aptuveni
15%), neskaitot projektēšanas un citas ar projekta ieviešanu saistītās izmaksas.
Būvdarbu apjomi un izmaksas tiks precizētas, sastādot būvdarbu tāmi pēc būvprojekta
izstrādāšanas. Reālās izmaksas var atšķirties no plānotajām, ja ēka izrādītos sliktākā
stāvoklī, kāds konstatēts ārēja novērtējuma laikā vai arī tiks izvēlēts cits rekonstrukcijas
tehniskais risinājums. Investīciju programmas izmaksu kopsavilkums, tajā skaitā
projektēšanas izmaksas dotas Tab. 7.
Tab. 7 Energoefektivitātes paaugstināšanas programmas izmaksas
Pasākums

Izmaksu veids

Izmaksas kopā, Ls

Vispārceltnieciskie darbi
divslīpju jumta izbūve

Siltināšana

34 438

jumta stāva pārseguma siltināšana

Siltināšana

6 219

fasādes siltināšana

Siltināšana

100 105

dažādi darbi

Siltināšana

4 014

ieejas mezgla rekonstrukcija

Siltināšana

5 656

siltummezgla uzstādīšana un stāvvadu balansēšana

Siltināšana

40 250

Kopējās tiešās izmaksas
Neparedzētie darbi
Kopā

190 682
19 068
209 750

Sociālais nodoklis

17 579

Virsizdevumi (objekta vadība, celtniecības nodrošinājums, administrācijas izdevumi)

25 170

Peļņa

16 780

Autoruzraudzība un būvuzraudzība
Kopā

10 488
279 767

Projekta sagatavošanas izmaksas
Energoaudits un tehniski ekonomiskais pamatojums

1 907

Tehniskais projekts

9 534

Projekta ekspertīze

1 036

Kārtējie izdevumi
Cilvēku resursi
Audits
Attiecināmās izmaksas kopā
PVN
Izmaksas kopā
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Projekta finansējums

Projekta finansiāli ekonomiskā analīze parādīja, ka dzīvojamā nama Daugavpils ielā 70,
energoefektivitātes paaugstināšanas un rekonstrukcijas projekta realizācijai jāpiesaista ES
fondu dotācija līdz 75% apjomā no attiecināmajām izmaksām, valsts dotāciju 50% apjomā
no Latvijas puses finansējuma saskaņā ar 2004.03.02. MK noteikumiem Nr.124 „Noteikumi
par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai” un pašvaldības līdzekļus vai ilgtermiņa
kredītu atlikušās pašu finansējuma daļas un PVN izmaksu segšanai.
Projekta priekšfinansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma kredīta procentus un
pamatsummu plānots apmaksāt no ieņēmumiem no nama apsaimniekošanas, iekļaujot
kredīta un nolietojuma izmaksas apsaimniekošanas tarifos. Projekta ekonomiskā efekta
aprēķinos siltumapgādes un papildus nama apsaimniekošanas izmaksas sasummētas.
Dzīvojamā nama energoefektivitātes paaugstināšanas programmas priekšfinansējuma
nodrošināšanai, pieņemot, ka to realizēs, piesaistot ERAF līdzekļus, plānots izmantot
kredītu Ls 350 tūkst. ar procentu likmi ne augstāku par 7% gadā. Projektu plānots realizēt
viena gada laikā, paredzot, ka ERAF un valsts dotācija tiks saņemta tajā pašā gadā.
Projekta finansējuma avoti parādīti Tab. 8, attiecināmo un neattiecināmo izmaksu
finansējums Tab. 9.
Tab. 8 Finansējuma avoti
Finansētājs

Summa

Pašu līdzekļi

Statuss

1 907 Uzsākta projekta tehniskās dokumentācijas
izstrāde
226 557

ERAF
Valsts budžets

37 760

Kredīta līdzekļi (Valsts Kase, EIB vai cits)

72 496

KOPĀ

338 719

Tab. 9 Projekta finansējums
Finansējuma avots

Kopējās izmaksas
(Ls), no kurām:

Attiecināmās izmaksas
(Ls)

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

338 719

302 076

I. ES STRUKTŪRFONDU FINANSĒJUMS

226 557

226 557

1. ERAF

226 557

226 557

112 162

75 519

37 760

37 760

1 907

1 907

72 496

35 853

2.ESF
3. ELVGF (virzības daļa)
4. ZVF
II. publiskā sektora finansējums KOPĀ
Projekta iesniedzēja paša finansējums
1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2. pašvaldības budžeta līdzekļi
3. Valsts līdzfinansējums
4. citi valsts budžeta resursi - ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Citi finanšu resursi:
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Finansējuma avots

Kopējās izmaksas
(Ls), no kurām:

Attiecināmās izmaksas
(Ls)

1. aizņēmums no EIB
2. aizņēmums no ERAB
3. citi

72 496

35 853

III. privātā sektora finansējums KOPĀ
1. Projekta iesniedzēja pašu finansējums
2. citi
IV. NEVALSTISKĀ SEKTORA FINANSĒJUMS KOPĀ
1.organizācija
2.organizācija
3.organizācija
IV. Ieguldījums mantiskā veidā KOPĀ
Publiskā sektora ieguldījums mantiskā veidā
Privātā sektora ieguldījums mantiskā veidā
Nevalstiskā sektora ieguldījums mantiskā veidā

Finansējuma avoti
2005.g. Latvijā notika pirmais ERAF programmas uzsaukums energoefektivitātes un
siltumapgādes sistēmu modernizācijas projektu konkursam. Šajā programmā tiek atbalstīti
energoefektivitātes pasākumi, tātad pašvaldība varētu pretendēt uz līdzekļiem sabiedrisko
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācijai. Paredzams, ka nākotnē
līdzīgi finansējuma avoti būs pieejami arī dzīvojamo māju energoefektivitātes
paaugstināšanai. Realizējot ERAF projektu, projekta pieteicējam vispirms būtu jāņem
kredīts priekšfinansējuma nodrošināšanai. Kopējās kredītsaistības (maksājumi gadā) šajā
gadījumā nepārsniegtu 20% no pašvaldības pamatbudžeta, kas ir maksimāli pieļaujamais
limits.
Nelielu energoefektivitātes projektu realizēšanai var piesaistīt Vides aizsardzības fonda
dotāciju, tomēr arī Vides aizsardzības fonda administrācija līdz šim atbalstījusi galvenokārt
sabiedrisko ēku siltināšanu.
2007.g. sabiedrisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanai varēja piesaistīt līdzekļus arī
no “Pašvaldību energoefektivitātes programmas”, kas tiek realizēta, lai īstenotu
„Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.-2016.gadam” noteiktos enerģētikas
politikas uzstādījumus energoefektivitātes veicināšanas jomā. Šajā programmā nav
paredzēts līdzfinansējums dzīvojamo namu, izņemot sociālās mājas, siltināšanai.
Patreiz Latvijā nedarbojas dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu
atbalsta fondi, kas varētu sniegt būtisku ieguldījumu projekta realizācijā, tomēr paredzams,
ka nākotnē šādi finanšu mehānismi tiks iedarbināti. Projekta finanšu analīze veikta,
balstoties uz ERAF līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem līdz šim realizētās ar ēku
energoefektivitātes paaugstināšanu un vides aizsardzību saistītās aktivitātēs..
Izvērtējot dažādu projekta aktivitāšu ekonomisko efektivitāti un pieejamos finanšu
resursus, projekta prioritārajā programmā iekļauta sienu un jumta siltināšana, kā arī
ārdurvju nomaiņa, kas rada salīdzinoši lielu ekonomisko efektu, nepārsniedz pašvaldības
finansiālās iespējas un atbilst potenciāli pieejamo finanšu resursu nosacījumiem. Pārējie
rekonstrukcijas pasākumi veicami turpmākajos gados, veicinot dzīvokļu īpašnieku
iesaistīšanos šajā darbā.
Paredzamās izmaksas dzīvojamā nama energoefektivitātes paaugstināšanas programmas
realizācijai, pieņemot, ka tā tiks īstenota 2008.g., ir aptuveni Ls 339 tūkst., tajā skaitā
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izpētes un projektēšanas izmaksas. Attiecināmās izmaksas (projektēšana, būvdarbi,
uzraudzība, projekta vadības un audita izmaksas) ir Ls 302 tūkst. Neattiecināmajās
izmaksās iekļauts PVN, jo aprēķinos pieņemts, ka projekta pieteicējs ir reģistrējies kā PVN
maksātājs, attiecīgi, PVN kļūst par atgūstamajām izmaksām. Attiecināmo izmaksu
sadalījums atsevišķām pozīcijām dots Tab. 10. Aprēķinā iekļautas audita un cilvēkresursu
(pašvaldības darbinieku) izmaksas, kas būtu nepieciešamas projekta administrēšanai, ja
tas tiktu realizēts ERAF ietvaros. Izmaksas precizēsies pēc projekta izstrādes un faktisko
darba apjomu noteikšanas.
Tab. 10 Energoefektivitātes paaugstināšanas programmas attiecināmo izmaksu kopsavilkums
Attiecināmo izmaksu sadalījums

2007

2008

Kopā

Kopējās tiešās izmaksas
Materiāli

110 055

110 055

Darba algas

72 973

72 973

Mehānismi

7 654

7 654

Neparedzētie darbi

19 068

19 068

Sociālais nodoklis

17 579

17 579

Virsizdevumi (objekta vadība, celtniecības nodrošinājums, administrācijas
izdevumi)

25 170

25 170

Peļņa

16 780

16 780

Autoruzraudzība un būvuzraudzība

10 488

10 488

Projekta sagatavošanas izmaksas
Energoaudits un tehniski ekonomiskais pamatojums

1 907

1 907

Tehniskais projekts

9 534

9 534

Projekta ekspertīze

1 036

1 036

298

298

9 534

9 534

300 169

302 076

Topogrāfija
Ģeoloģija
Kārtējie izdevumi
Uzturēšanās izmaksas
Cilvēku resursi
Audits
Kopējās attiecināmās izmaksas

1 907

Vidējās izmaksas uz 1 m2 lietderīgās platības ir ap Ls 128, tajā skaitā PVN. Paredzams, ka
projektēšanas un ekspertīzes izmaksas būs līdz Ls 10 tūkst.
Tehniski ekonomiskajā pamatojumā aprēķinos izmantotais ēkas rekonstrukcijas tehniskais
risinājums:


ārsienu siltināšana – akmens vates siltumizolācijas starpslānis un profilētā skārda
segums ēkas gala sienās un fasādē, logu aiļu apdare un noblīvēšana no ārpuses;



jumta siltināšana – divslīpju jumta izbūve, jaunu ūdens noteku ierīkošana un
novadīšana lietus kanalizācijā, akmens vates siltumizolācijas ar vēja aizsargslāni
ierīkošana bēniņos, bēniņu logu aiļu noblīvēšana, lai novērstu putnu un sīko
zīdītāju nokļūšanu bēniņos;



jauna automatizēta apkures un karstā ūdens sagatavošanas siltummezgla
uzstādīšana ēkas ievadā, paredzot regulēšanu pēc iekštelpu vidējās temperatūras;
stāvvadu balansēšanas vārstu uzstādīšana un balansēšana temperatūras
izlīdzināšanai.

Šiem risinājumiem ir nozīme galvenokārt finanšu aprēķinos. Galīgais tehniskais risinājums
tiks piedāvāts projektēšanas stadijā.
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Alternatīvi tehniski risinājumi
Ārsienu siltināšanai nav alternatīvu, izņemot atsevišķu dzīvokļu sienu siltināšana no
iekšpuses, veicot dzīvokļu remontus. Tomēr šāds risinājums nav optimāls no tehniskā
viedokļa, jo netiek novērsta norobežojošo konstrukciju tehniskā stāvokļa turpmākā
pasliktināšanās un netiek panākts enerģijas ekonomijas efekts, jo siltumapgādes sistēma
ir noregulēta, pieņemot, ka visos dzīvokļos ir vienādi norobežojošo konstrukciju tehniskie
parametri, attiecīgi siltinātie dzīvokļi būs pārkurināti.
Alternatīvs risinājums divslīpju jumta izbūvei ir esošā plakanā bitumena jumta remonts.
Siltumizolācijas slānis arī šajā gadījumā ierīkojams bēniņos. Esošā jumta remonts ir
lētāks, tomēr īslaicīgāks risinājums, jo klimatisko apstākļu ietekmē, kā arī, tīrot notekas
jumta centrālajā daļā, bitumena segums dažu gadu laikā neizbēgami nolietosies un sāks
laist ūdeni. Divslīpju jumta kalpošanas laiku ierobežo tikai jumta seguma materiāla izturība.
Izbūvējot divslīpju jumtu, jārēķinās ar papildus izmaksām ventilācijas izvadu pagarināšanai
un citu uz jumta esošo komunikāciju pārbūvei.

Projekta finanšu analīze
Kopējās investīcijas dzīvojamā nama energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju
programmai, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir Ls 339 tūkst. Tiešās būvdarbu
izmaksas, tajā skaitā autoruzraudzība un būvuzraudzība ir Ls 280 tūkst. Tomēr faktiskās
projekta izmaksas tiks noteiktas tikai, veicot iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu.
Piesaistot ERAF finansējumu, jārēķinās ar papildus administrēšanas izmaksām, tāpēc,
ieteicams pārliecināties par citu finansēšanas avotu, piemēram, Valsts kases,
piedāvātajiem nosacījumiem.
Būvdarbiem tiks rīkots konkurss, maksimāli izmantojot vietējos materiālus un darbaspēku.
Finanšu analīze veikta, pieņemot, ka dzīvojamais nams tiek rekonstruēta atbilstoši
energoefektivitātes paaugstināšanas programmas plānam. Projekta aprēķinos pieņemts,
ka siltumenerģijas patēriņš pēc projekta realizācijas samazināsies par aptuveni 39%.
Papildus ekonomisko efektu radīs elektroenerģijas patēriņa samazinājums siltumapgādei
pavasarī un rudenī. Finanšu analīze veikta, pieņemot, ka projekta realizācijai piesaista
ERAF finansējumu, attiecīgi projekta priekšfinansēšanai jāņem kredīts, ko plānots
apmaksāt tūlīt pēc projekta realizācijas.
Dzīvojamā nama Daugavpils ielā 70, Preiļos energoefektivitātes paaugstināšanas projekta
finanšu analīze pievienota 5.pielikumā. Aprēķinā salīdzināts ekonomiskais efekts ar un bez
ERAF līdzfinansējuma. Projekta ekonomiskais efekts bez ES strukturālo fondu
līdzfinansējuma ir neliels un pašvaldībai kredīts un procenti būs jāsedz no citiem
ieņēmumiem. IRR rādītājs sasniegs pozitīvu vērtību tikai tikai 25.-30.gadā pēc projekta
realizācijas. Realizējot projektu bez ERAF dotācijas, NPV atkarībā no diskontēšanas
likmes parādīts Att. 5. Grafikā redzams, ka NPV, realizējot projektu bez valsts vai ERAF
dotācijas, ir negatīvs, neatkarīgi no diskontēšanas likmes.
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Att. 5 NPV atkarība no izmaiņām lietotajā diskontēšanas likmē
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Izmantojot ERAF un Valsts budžeta dotāciju saskaņā ar 2004.03.02. MK noteikumiem
Nr.124 „Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai”, projekta
ekonomiskais efekts sasniegs 7% jau 9.gadā pēc projekta uzsākšanas, tomēr jāņem vērā,
ka aprēķinā nav iekļautas nolietojuma izmaksas, kas būtiski samazina projekta
ekonomisko efektu. Ja ēkas rekonstrukcijai tiek piesaistīts ERAF finansējums, tad
siltumenerģijas ekonomijas rezultātā iegūtie līdzekļi ir pietiekoši kredīta un procentu
apmaksai, kā arī paliek pāri līdzekļi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai un rekonstrukcijas
projekta turpināšanai.
Plānotais kredīta un pamatsummas atmaksas grafiks parādīts 5.pielikumā.
Tab. 11 un Tab. 12 apkopoti dati no 5.pielikuma, lai salīdzinātu situācijas, kad projekts
netiek realizēts un pēc tā realizācijas.
Siltumapgādes izmaksas pēc projekta realizācijas un, nerealizējot projektu, parādītas Att.
6, kredīta un kredīta procentu atdošanas laika grafiks - Att. 7. Grafikos parādīts stāvoklis,
kad tiek saņemts ERAF finansējums un dotācija ēkas siltināšanai.
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Tab. 11 Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rezultāti
mērv.
Siltumenerģijas patēriņš

MWh

Elektroenerģijas patēriņš

kWh

Siltumenerģijas patēriņš pret normatīvo
2006.gadā
Apkures un elektroenerģijas izmaksas

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

414

416

162

162

163

164

164

165

166

167

168

181 805

182 714

71 122

71 122

71 478

71 835

72 194

72 555

72 918

73 282

73 649

%

97%

97%

38%

38%

38%

38%

39%

39%

39%

39%

39%

Ls

16 521

17 434

13 279

13 996

14 769

15 585

16 446

17 355

18 314

19 326

20 393

256

258

260

261

262

264

265

266

268

5 118

5 417

5 717

6 033

6 366

6 718

7 089

7 480

7 894

MWh
Siltumenerģijas ekonomija:

2009

Ls.tūkst.

Investīcijas, tai skaitā:
kredīts ERAF projekta finansēšanai

Ls

458

72 038

ERAF

Ls

1 430

225 127

Valsts dotācija

Ls

37 760

Pašvaldības ieguldījums

Ls

12

1 895

Procentu atmaksa

Ls

32

4 736

4 398

4 060

3 721

3 383

3 045

2 707

2 368

2 030

1 692

Pamatsummas atmaksa, tajā skaitā dotācija

Ls

4 833

4 833

4 833

4 833

4 833

4 833

4 833

4 833

4 833

4 833

Tab. 12 Stāvoklis, neveicot energoefektivitātes pasākumus
mērv.
Siltumenerģijas patēriņš

MWh

Elektroenerģijas patēriņš

kWh

Siltumenerģijas patēriņš pret normatīvo
2006.gadā
Apkures un elektroenerģijas izmaksas

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

414

416

418

420

422

425

427

429

431

433

435

181 805

182 714

183 627

184 545

185 468

186 395

187 327

188 264

189 205

190 151

191 102

%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

101%

101%

102%

Ls

16 521

17 434

18 397

19 413

20 486

21 618

22 812

24 073

25 403

26 806

28 287

smb://administrator@skards/Projekti/02 - B2 - Ēku energoefektivitāte/B207001_Preiļu ND/B107001 - Preilu ND
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Att. 6 Izmaksas siltumapgādei pēc projekta realizācijas un nerealizējot projektu
projekts nerealizēts

projekts realizēts
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Att. 7 Kredīta procentu un pamatsummas atmaksāšanas laika grafiks
Kredīta procentu atmaksa

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2012

Ls tūkst.

Kredīta pamatsummas
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Jutīguma analīze
Prioritārās investīciju programmas aktivitātēm veikta jutīguma analīze – ekonomiskā
efekta (IRR un NPV rādītāji) izmaiņu novērtējums atšķirīgos siltumenerģijas un
elektroenerģijas tarifu pieauguma apstākļos. Aprēķinos salīdzināts ekonomiskais efekts, ja
tarifu pieaugums ir 0, 3, 5 un 7%. Ekonomiskā efekta aprēķins veikts, pieņemot, ka
projekts saņem ERAF atbalstu 75% apjomā no attiecināmajām izmaksām.
Att. 8 parādīts NPV aprēķins 15.gadā pēc projekta uzsākšanas, atkarībā no siltuma un
elektroenerģijas tarifu kāpuma. Grafikā redzams, ka projekta efektivitāti neietekmē
elektroenerģijas tarifa pieaugums, jo šajā aprēķinā nav ņemts vērā iespējamais
elektroenerģijas patēriņa samazinājums, toties ļoti būtiska ietekme ir siltumenerģijas
tarifam – jo lielāks tarifs, jo lielāka projekta efektivitāte.
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Att. 8 Projekta jutīguma analīze
Siltumenerģijas tarifs pieaug

Elektroenerģijas tarifs pieaug

0
-2500
-5000
-7500
-10000

Ls

-12500
-15000
-17500
-20000
-22500
-25000
-27500
-30000
-32500
0%

B107001 - PREILU ND DAUGAVPILS 70 RED01.ODT

3%

5%

7%

32

Lēdmanes pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšana.

Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi

Dzīvojamā nama siltināšanas projekta ietekme uz vidi izpaudīsies galvenokārt būvdarbu
veikšanas laikā, kā arī samazinoties kurināmā un elektroenerģijas patēriņam
siltumapgādes vajadzībām. Palielinot siltumapgādes sistēmas efektivitāti, samazināsies
oglekļa monoksīda un citu kaitīgo izmešu apjoms centralizētajā siltumapgādē. Piedāvātais
rekonstrukcijas tehniskais risinājums atbilst Latvijas būvnormatīvu un sanitāro prasību
standartiem.
Projekta realizācijas ietekme uz vidi apkopotas Tab. 13.
Tab. 13 Projekta ietekmes uz vidi
Vides aspekts

Ietekme

Gaisa kvalitāte un smakas

Uzlabosies sakarā ar kurināmā patēriņa un kaitīgo izmešu apjoma
samazināšanos, piemēram, sēra oksīdu emisija samazināsies par aptuveni 0,1
t.

Sabiedrība

Atsevišķi traucējumi celtniecības laikā. Pēc ēkas siltināšanas uzlabosies
sociālā vide un palielināsies iedzīvotāju motivācija ieviest energoresursu
taupīšanas pasākumus arī dzīvokļos. kā arī saudzīgāk izturēties pret savu
māju.

Kultūrvēsturiskais mantojums

Objekti ar kultūrvēsturisku vērtību projekta ietvaros netiks ietekmēti.

Ekoloģiskā situācija

Nav zināmas vietas ar dabas aizsardzības vērtību, kas tiks ietekmētas darbu
laikā. Samazināsies izmešu apjoms sakarā ar mazāku kurināmā patēriņu.

Zemes lietojums

Nebūs izmaiņu. Zemes lietojums plānots atbilstoši pašvaldības teritorijas
plānojuma iecerēm.

Ainava

Uzlabosies sakarā ar ēkas ēkas fasādes remontu (fasādes un logu aiļu apdare)
un jumta rekonstrukciju (divslīpju jumta izbūve vai esošā jumta seguma
siltināšanas un apdare, bēniņu logu remonts).

Enerģijas un kurināmā patēriņš

Kurināmā
un elektroenerģijas
patēriņa samazinājums
sakarā
ar
energoefektivitātes pasākumu veikšanu. Enerģijas patēriņš samazināsies līdz
60%. Praksē siltumenerģijas ekonomija būs mazāka, jo dažādiem cilvēkiem ir
atšķirīgas prasības attiecībā pret optimālo temperatūru telpās, tāpēc nevar
garantēt, ka visos dzīvokļos būs vienāda gaisa apmaiņas intensitāte, bez tam
ēkas norobežojošo konstrukciju tehniskais stāvoklis visās ēkas daļās nav
vienāds, tāpēc siltuma zudumi arī pēc rekonstrukcijas būs sadalīti
nevienmērīgi. Elektroenerģijas patēriņa samazinājums atkarīgs no
nodrošinājuma ar siltumu un praksē tas varētu būt proporcionāli lielāks, nekā
siltumenerģijas patēriņa samazinājums.

Augsnes/ģeoloģija

Nebūs izmaiņu.

Virszemes ūdens resursi

Nebūs izmaiņu.

Siltumenerģijas patēriņš un izmeši
2006./07.g. apkures sezonā dzīvojamā nama Daugavpils ielā 70 apkurei patērēts aptuveni
410 MWh, maksimālā apkures slodze – 0,19 MW (skat. Tab. 14). Grāddienu skaits
atkarībā no gaisa temperatūras iekštelpās parādīts Tab. 15.
Tab. 14 Siltumenerģijas patēriņš pirms projekta realizācijas
Objekts

Faktiskais
siltuma patēriņš,
MWh

Normatīvais
siltuma patēriņš,
MWh

Maksimālā
siltumslodze, MW

Nodrošinājums, %

Daugavpils iela 70, Preiļi

410

427

0,19

96

Kopā

410

427

0,19

96
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Tab. 15 Grāddienu skaits pie atšķirīgas iekštelpu temperatūras
Mēnesis

Dienu skaits

Āra temp. oC

Grāddienas atkarībā no temperatūras telpās
17

18

19

20

21

janvāris

31

-6,7

735

766

797

828

859

februāris

28

-5,9

641

669

697

725

753

marts

31

-1,8

583

614

645

676

707

aprīlis

30

5,2

354

384

414

444

474

maijs

31

12,1

152

183

214

245

276

jūnijs

30

15,7

39

69

99

129

159

jūlijs

31

16,9

3

34

65

96

127

augusts

31

15,9

34

65

96

127

158

septembris

30

11,2

174

204

234

264

294

oktobris

31

6,1

338

369

400

431

462

novembris

30

1,0

480

510

540

570

600

decembris

31

-3,8

645

676

707

738

769

Kopā/vidēji

365

5,5

4178

4543

4908

5273

5638

Apkures sezona

212

-0,8

3775

3987

4199

4411

4623

Pēc projekta realizācijas, nosiltinot ārsienas un jumtu, būtiski samazināsies siltuma
zudumi un siltumenerģijas patēriņš apkurei. Tab. 16 redzams, ka kopējais siltumenerģijas
patēriņš ēkas apkurei teorētiski var samazināsies par aptuveni 60%, salīdzinot ar esošo
stāvokli, bet maksimālā siltumslodze samazināsies līdz 0,1 MW. Siltumenerģijas patēriņš,
saglabājoties esošajam nodrošinājumam ar siltumu, uz lietderības platības vienību
teorētiski var samazināties no 155 kWh/m2 lietderīgās platības līdz 62 kWh/m2 (skat. Tab.
17). Faktiskais siltumenerģijas patēriņa samazinājums atkarīgs no iedzīvotāju
apzinīguma, pielietoto tehnisko risinājumu efektivitātes un energomenedžmenta
pasākumiem, kas tiks realizēti pēc projekta pabeigšanas.
Nomainot arī logus, durvis un, veicot pirmā stāva grīdu siltināšanu, kopējais
siltumenerģijas patēriņš apkurei var samazināties līdz aptuveni 145 MWh gadā (55
kWh/m2 gadā). Tomēr jāņem vērā, ka izmaksas ēkas rekonstrukcijai pieaugtu vismaz par
50%, tāpēc šis siltumenerģijas patēriņa samazinājums izmaksātu ļoti dārgi, salīdzinot ar
sienu un jumta siltināšanu.
Proporcionāli siltumenerģijas patēriņam samazināsies arī izmaksas apkurei. Sakarā ar
siltumenerģijas patēriņa kritumu samazināsies arī kurināmā patēriņš un piesārņojošo vielu
emisija atmosfērā (skat. Att. 9). Tā kā A/s “Preiļu siers” katlumājā izmanto gāzi, kurināmā
patēriņa samazinājums ietekmēs galvenokārt COx emisiju apjomu.
Papildus ekonomiju radīs arī elektroenerģijas patēriņa samazinājums dzīvokļu
apsildīšanai aukstajās pavasara un rudens dienās, kad centralizētā apkure vēl nav
pieslēgta vai ir jau atslēgta, jo ēkas sienas un jumts naktī lēnāk atdzisīs. Pēc sienu un
jumta siltināšanas elektroenerģijas patēriņš samazināsies par aptuveni 10-15%. Būtisku
elektroenerģijas ekonomiju radītu apgaismojuma izslēgšanās taimeru uzstādīšana
koplietošanas telpās.
Tab. 16 Siltumenerģijas patēriņa prognoze
Objekts

Faktiskais siltuma
patēriņš, MWh

Siltuma patēriņš pēc
projekta realizācijas, MWh

Patēriņa samazinājums
pēc projekta realizācijas,
%

Daugavpils iela 70, Preiļi

410

162

60

Kopā

410

162

60

B107001 - PREILU ND DAUGAVPILS 70 RED01.ODT

34

Lēdmanes pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšana.

Tab. 17 Siltumenerģijas patēriņa pārrēķins uz ēkas platības un tilpuma vienību
Objekts

Ēkas ārējā kubatūra,
m3

Daugavpils iela 70,
Preiļi

10303

Faktiskais siltuma
patēriņš, MWh/m3
0,04

Ēkas lietderīgā
platība, m2
2642

Normatīvais siltuma
patēriņš, MWh/m3
0,04

Faktiskais siltuma
patēriņš, kWh/m2
155

Normatīvais siltuma
patēriņš pēc projekta
realizācijas MWh/m3
0,02

Normatīvais siltuma
patēriņš, kWh/m2
162

Normatīvais siltuma
patēriņš pēc projekta
realizācijas, MWh/m2
61

Tab. 18 Siltuma vadīšanas zudumi caur norobežojošām konstrukcijām
Objekts

KWh/gadā
Jumts

Pagrabs

Ārsienas

Logi un durvis

Pirms rekonstrukcijas
Daugavpils iela 70, Preiļi

51202

12213

279837

53109

7038

12213

44762

53108

Pēc projekta realizācijas
Daugavpils iela 70, Preiļi

Att. 9 Izmešu apjoma aprēķins
45
40
35

t/gadā

30
25
20
15
10
5
0
pirms rekonstrukcijas
putekļi
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Riski

Energoefektivitātes investīciju projekti saistīti ar vairākiem riskiem, kas var ietekmēt
projekta efektivitāti. Nozīmīgākie riski iedalāmi vairākās pamat grupās:


vadības un tehnoloģiju riski;



būvdarbu un finansētāju riski;



ekonomiskie, inflācijas un vides riski;



politiskie un likumdošanas riski;

Vadības un tehnoloģiju riski
Vadības risku grupā ietilpst projekta realizācijas organizācija – sadarbība ar
piegādātājiem, darbu izpildītājiem un finansētājiem, kā arī projekta realizācijas gaitas
kontrole. Vadības riski tiks samazināti, izveidojot efektīvu projekta realizācijas
organizāciju. Projekta vadībai no pasūtītāja puses tiks nozīmēts darbinieks ar atbilstošu
kvalifikāciju un pieredzi, kas uzraudzīs un koordinēs projekta izpildītāju darbu. Šāda pieeja
nodrošinās savlaicīgu darbu izpildi un ierobežos līdzekļu pārtēriņa iespējas.
Tehnoloģiju risks var būtiski ietekmēt projekta efektivitāti, ja tiek izmantotas maz
pazīstamas vai jaunas tehnoloģijas. Šī risku grupa neietekmēs projekta rezultātus, jo
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai izmantos mūsdienīgas praksē pārbaudītas
iekārtas un būvniecības paņēmieni. Jaunu tehnoloģiju pielietošanas gadījumā jāpalielina
subsīdiju daļa kopējās projekta investīcijās, jo pozitīva iznākuma gadījumā iegūtā
pieredze izmantojama arī citos projektos.

Būvdarbu un finansējuma riski
Galvenie būvdarbu un finansējuma riski ir:


būvdarbi netiek uzsākti;



nepabeigti būvdarbi;



būvdarbi pabeigti par vēlu;

 celtniecības izmaksas pārsniedz plānotās.
Ar būvdarbiem un finansējuma neefektīvu izlietojumu saistītie riski tiks novērsti, veidojot
efektīvu projekta realizācijas organizāciju un izstrādājot projekta realizācijas konkursa
noteikumus, kas nepieļaus nekvalificētu vai attiecīgo darbu vai piegāžu apjomu veikt
nespējīgu uzņēmumu piedalīšanos projekta realizācijā. Projekta pasūtītāja un sponsoru
līdzdalība projekta finansēšanā paaugstinās viņu ieinteresētības līmeni pabeigt projekta
realizāciju iecerētajā laikā un apjomā, kas arī samazinās būvdarbu un finansējuma risku
ietekmi.

Ekonomiskie, inflācijas un vides riski
Ekonomiskais risks jeb projekta dzīvotspēja izvērtēta priekšprojekta izpētes un biznesa
plāna izstrādes gaitā. Rekonstrukcijas pasākumu secība un izmantojamās tehnoloģijas
izraudzītas tā, lai maksimāli paaugstinātu projekta ekonomisko efektivitāti, uzlabotu
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patērētāju siltumapgādi un samazinātu siltumapgādes sistēmas ietekmi uz vidi. Ņemot
vērā, ka vairumā gadījumu tiek izmantotas mūsdienīgākas un sevi jau apliecinājušas
tehnoloģijas, kas ļauj samazināt kurināmā un elektroenerģijas patēriņu, tādējādi
ierobežojot gaisa piesārņojumu ar kaitīgajiem izmešiem, kā arī samazina siltuma
zudumus pārvades tīklos, visi trīs mērķi tiks sasniegti.
Projekta ekonomiskās efektivitātes aprēķinos ņemts vērā faktiskais piestādīto rēķinu
apmaksas līmenis un iespējamās iedzīvotāju maksātspējas izmaiņas nākotnē. Kurināmā
un elektroenerģijas cenu prognoze veikta, atbilstoši “Latvijas nacionālajai enerģētikas
programmai” (1997.g.).
Projekta finansēšanas shēma izstrādāta, ņemot vērā gan reālos finansējuma saņemšanas
nosacījumus, gan iedzīvotāju maksātspēju.
Projekta realizācijas rezultātā samazināsies kurināmā un elektroenerģijas, kā kaitīgo
izmešu apjoms uz saražoto siltumenerģijas vienību, tādējādi projekts nav saistīts ar
būtiskiem ietekmes uz vidi riskiem. Projekta realizācijas gaitā netiks bojāti kultūrvēsturiski
un dabas pieminekļi.

Politiskie un likumdošanas riski
Politiskie riski saistīti ar starptautiskajām attiecībām, nacionālajām politiskajām nostādnēm
energoapgādes sektorā un likumdošanas izmaiņām.
Latvijas likumdošanas dokumenti pēdējo gadu laikā pietuvināti Eiropas Savienības
normatīviem, tāpēc straujas likumdošanas izmaiņas, kas varētu ietekmēt projekta
efektivitāti, tuvāko gadu laikā nav gaidāmas.
Projekta realizācijas gaitā tiks ievērotas normatīvās prasības, bet izmantojamās
tehnoloģijas tiek plaši pielietotas Eiropas Savienības valstīs, līdz ar to riski, kas saistīti,
piemēram, ar tehnoloģiju vai materiālu izmantošanas aizliegumu nepastāv.
Projekta pieteicējs ir pašvaldība, kas ieinteresēta projekta realizācijā, līdz ar to nepastāv
politiskais risks arī vietējā līmenī.
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