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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2022.gada 6.septembrī

Nr. 17

Sēdi sasauc plkst.11.00
Sēdi atklāj plkst. 11.02
Sēdi vada domes priekšsēdētājs ĀRIJS VUCĀNS
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma RUZĢE
Ārkārtas domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare
(attālināti), Andris Lazdāns (attālināti), Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts
(attālināti), Maruta Plivda, Oskars Bērziņš, Lauris Pastars (attālināti), Juris Vucāns (attālināti).
Nepiedalās deputāti - Nadežda Hļebņikova
Domes darbinieki un uzaicinātās personas:
Sanda Launerte – Izpilddirektora vietniece;
Ivars Indriksons – SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs;
Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks;
Aldis Adamovičs
Attālināti domes sēdē piedalās:
Vita Biezaite, Mārīte Bogdanova, Dagnija Dudarjonoka.
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumu.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par akcepta sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Preiļu saimnieks” konteinera
tipa mobilās šķeldas katlu mājas ar jaudu līdz 1 MW iegādei un uzstādīšanai.

1.§
Par akcepta sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Preiļu saimnieks” konteinera tipa
mobilās šķeldas katlu mājas ar jaudu līdz 1 MW iegādei un uzstādīšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Indriksons, izsakās: R.Rubins, M.Plivda, J.Erts, L.Pastars, A.Pastars)

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības pienākumu
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldību autonomās funkcijas ir
komunālo pakalpojumu, tostarp arī siltumapgādes, organizēšana iedzīvotājiem (…), un
“Enerģētikas likuma” 51.panta 1.daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo
funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā (…)
Izskatot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Preiļu saimnieks” 2022.gada 5.septembra vēstuli
Nr.1.6/230, adresētu Preiļu novada pašvaldībai un Preiļu novada domes deputātiem “Par konteinera
tipa mobilās šķeldas katlu mājas iegādi un uzstādīšanu”, konstatēts, ka:
1. SIA “Preiļu saimnieks” centralizēti saražotais siltumenerģijas daudzums tiek ražots, izmantojot
dabasgāzi un kurināmo koksni.
2. Lai tiktu nodrošināta stabila, ilgtermiņā zema un prognozējama siltumenerģijas cena, kura nebūs
atkarīga no importētā kurināmā – dabasgāzes cenu svārstībām, SIA “Preiļu saimnieks” ir
nepieciešama alternatīva apkures veida - šķeldas katlu mājas ar jaudu līdz 1MW iegāde un
uzstādīšana.
3. SIA “Preiļu saimnieks” ir veicis izvērtējumu, un kā labākais risinājums atzīts konteinera tipa
mobilās šķeldas katlu mājas iegāde, pamatojoties uz sekojošiem ieguvumiem:
3.1. kurināmais - vietējais resurss - koksnes šķelda, līdz ar to stabilāks gala siltuma tarifs
patērētājiem, jo paredzamākas kurināmā izmaksas un tā pieejamība arī ārpolitiski sarežģītos,
neparedzētos apstākļos, kā, piemēram, straujš dabasgāzes cenas kāpums vai dabasgāzes
nepieejamība;
3.2. šķeldas apjoma palielināšana siltumenerģijas ražošanā ļaus samazināt ogļskābās gāzes (CO2)
izmešus, ko Eiropā uzņemtais zaļais kurss paredz kā prioritāti: “CO2 izmešu daudzums
šķeldai, salīdzinot ar gāzi, ir divas līdz trīs reizes zemāks. Taupot līdzekļus, taupīsim arī
planētu", kā arī netiks maksāts dabas resursu nodoklis par CO2 izmešu daudzumu šķeldai, jo
šķelda ir atjaunojamais dabas resurss;
3.3. mobilais komplekss dos iespēju, mainoties infrastruktūrai, pārvietot visu katlumāju uz citu
tai paredzētu vietu.
4. SIA “Preiļu saimnieks” ir veikusi iepriekšēju tirgus izpēti konteinera tipa mobilās šķeldas katlu
mājas iegādei un uzstādīšanai.
Izvērtējot konstatēto, secināms, ka:
1. Preiļu pilsētas siltumapgāde ir atkarīga no importēta fosilā kurināmā, kas rada ļoti būtiskus
energoapgādes drošības un strauja izmaksu pieauguma riskus. Pamatojoties uz esošām
dabasgāzes tirgus prognozēm, ņemot vērā dabasgāzes cenas straujo kāpumu, kā arī Krievijas
iebrukumu Ukrainā, kas būtiski ietekmē energoresursu cenas un, iespējams, ietekmēs arī
turpmāku dabasgāzes pieejamību, pilnīga pāreja uz atjaunojamās biomasas apkuri ir neizbēgama;
2. Lai mazinātu energoresursu cenu pieauguma ietekmi, SIA “Preiļu saimnieks” ir nepieciešama
alternatīva apkures veida - konteinera tipa mobilās šķeldas katlu mājas ar jaudu līdz 1MW iegāde
un uzstādīšana. Tādejādi tiks nodrošināta stabila, ilgtermiņā zema un prognozējama
siltumenerģijas cena, kura nebūs atkarīga no importētā kurināmā – dabasgāzes cenu svārstībām.
3. SIA “Preiļu saimnieks” veiktajā tirgus izpētē iegūtie dati apstiprina nepieciešamos finanšu
līdzekļus konteinera tipa mobilās šķeldas katlu mājas ar jaudu līdz 1MW iegādei un uzstādīšanai,
un tie ir amplitūdā no 270 000 EUR līdz 300 000 EUR

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.2 panta pirmo un otro daļu,
Deputāti un SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs diskutē par konteinera tipa mobilās
šķeldas katlu mājas iegādi. Detalizēta diskusija atspoguļota audioierakstā.
Par lēmumu balso:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Jāzeps Ivanāns, Andris
"PAR" Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
5 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds
"PRET" Rubins)
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Akceptēt Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Preiļu saimnieks” iegādāties un
uzstādīt konteinera tipa mobilās šķeldas katlu māju ar jaudu līdz 1 MW par summu līdz 300
000 EUR pirms 2022./2023.gada apkures sezonas uzsākšanas.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova
Nosūtīt: SIA Preiļu saimnieks

Sēdi slēdz plkst. 11.58

Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Lāsma Ruzģe

Protokols parakstīts 06.09.2022.

