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4. pielikums 

 

Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums 

 

Informatīvais ziņojums 

 

par izmaksu pieaugumu Ekonomikas ministrijas kompetencē esošo Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu ietvaros 

  

1. Informatīvā ziņojuma pamatojums 

Informatīvais ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 18.decembra sēdes protokola 47.§ „Par izmaksu sadārdzinājumu Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos” 5.punktu. 

Tā kā Ministru kabinets nolēma atbalstīt valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu sadārdzinājuma segšanai daļējā 

apjomā, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi precizētu informāciju par tās 

kompetencē esošo projektu īstenošanas gaitu un iespējām izpildīt Ministru kabineta 

lēmumu par daļēju valsts budžeta finansējuma piešķiršanu katrā atsevišķā projektā.  

Informatīvajā ziņojumā ir iekļauta informācija par projektu iesniedzēju gatavību 

turpināt īstenot projektus, finanšu līdzekļu avotiem, no kuriem tiks segti trūkstošie 

līdzekļi, kā arī paredzamais projektu grozījumu iesniegšanas termiņš. Ziņojumā 

apkopota informācija par 17 Ekonomikas ministrijas kompetencē esošiem Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda atbalstītiem projektiem, kuros ir radies izmaksu pieaugums 

un ir nepieciešams papildu valsts budžeta līdzfinansējums:  

- 10 projekti Vienotā programmdokumenta (turpmāk – VPD) 

1.1.4.2.apakšaktivitātes atklāta projektu iesniegumu konkursa „Siltumapgādes 

sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes 

paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan 

gala patērētāja pusē” ietvaros;  

- 4 projekti VPD 1.1.5.aktivitātes atklāta projektu iesniegumu konkursa 

„Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā” 

ietvaros;  

- 3 projekti VPD 1.1.4.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas 

„Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā” 

ietvaros.  

 

2. Informācija par projektu īstenošanas gaitu un iespējām īstenot 

projektus ar daļēji piešķirtu papildu valsts budžeta finansējumu 
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2.1. VPD 1.1.4.2.apakšaktivitātes atklāta projektu iesniegumu konkursa 

„Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un 

energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un 

sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” projekti  

2.1.1. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000041/P, Madonas pašvaldības 

izglītības un kultūras iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 118 515,31 latus.  

Madonas pilsētas dome turpinās īstenot projektu sākotnēji paredzētajā apjomā, 

izmantojot papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums 

tiks nodrošināts no Madonas pilsētas domes līdzekļiem.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Madonas pilsētas dome ir izvērtējusi iespēju samazināt projekta veicamo darbu 

apjomu un izmaksas, tomēr tad netiktu sasniegts projekta mērķis un pastāv ļoti būtisks 

risks, ka projekts zaudētu savu ekonomisko efektivitāti. Šī iemesla dēļ projekts tiek 

īstenots sākotnēji paredzētajā apjomā.  

2.1.2. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000061/P, Laucienes siltumapgādes 

sistēmas modernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 41 081,15 latus.  

Laucienes pagasta padome turpinās īstenot projektu paredzētajā apjomā, 

izmantojot papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums 

tiks nodrošināts no Laucienes pagasta padomes līdzekļiem.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Tika izvērtēta iespēja samazināt projekta apjomu un izmaksas, tomēr projekts ir 

ļoti svarīgs Laucienes pagastam un veicamos darbus nav iespējams samazināt. Tādēļ 

projekts tiek īstenots sākotnēji paredzētajā apjomā. 

2.1.3. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000027/P, Centrālo siltumpunktu 

(CSP) likvidācija un sadales siltumtīklu rekonstrukcija Daugavpilī 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 131 089,27 latus.  

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” turpinās īstenot projektu, 

izmantojot papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums 

tiks nodrošināts no uzņēmuma piesaistītajiem kredītresursiem.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Ir izvērtēta iespēja samazināt projekta apjomu, tomēr veicamo darbu apjomu 

nebija iespējams samazināt, vienlaikus nodrošinot projekta mērķa un auditējamo 

vērtību sasniegšanu.  
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2.1.4. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000042/P, Jūrmalas siltumapgādes 

sistēmas energoefektivitātes uzlabošana pārejot no 4 cauruļu uz 2 cauruļu siltuma 

apgādes sistēmu 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 33 149,50 latus.  

Pašvaldības SIA „Jūrmalas siltums” turpinās īstenot projektu, izmantojot papildu 

piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums tiks nodrošināts no 

uzņēmuma piesaistītajiem kredītresursiem.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Uzņēmums ir izvērtējis iespēju samazināt projekta veicamo darbu apjomu un 

izmaksas, taču, rekonstruējot siltumapgādes sistēmu, darbu apjomu nevar samazināt, 

lai sasniegtu projekta mērķus. Projekts tiek īstenots paredzētajā apjomā. 

2.1.5. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000014/P, Dzērbenes ciemata 

katlumājas, ārējo siltumtīklu un Dzērbenes vidusskolas iekšējās siltuma sistēmas 

rekonstrukcijas darbi 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 27 419,83 latus.  

Dzērbenes pagasta padome turpinās īstenot projektu paredzētajā apjomā, 

izmantojot papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums 

tiks nodrošināts no pašvaldības līdzekļiem.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Īstenojot projektu, tas tika sadalīts divās kārtās, lai nodalītu darbus, kas 

īstenojami projektam piešķirtā finansējuma ietvaros, no darbiem, kuru īstenošanas 

izmaksas pārsniedz attiecināmo izmaksu kopsummu. Taču kopējo darbu apjomu 

projektā nav iespējams samazināt. 

2.1.6. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000023/P, Valmieras pilsētas 

centralizētās siltumapgādes sistēmas siltuma tīklu rekonstrukcija 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 17 189,48 latus.  

Pašvaldības SIA „Valmieras siltums” turpinās īstenot projektu, izmantojot 

papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums tiks 

nodrošināts no uzņēmuma piesaistītajiem kredītresursiem un Valmieras pilsētas 

pašvaldības līdzfinansējuma.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Projektā samazinātas atsevišķas izmaksu pozīcijas, lai varētu maksimālu 

finansējumu novirzīt būvniecības darbiem, saglabājot sasniedzamās auditējamās 

vērtības paredzētajā apjomā. Projekts tiek īstenots paredzētajā apjomā.  

2.1.7. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000067/P, Mālpils siltumapgādes 

sistēmas efektivitātes paaugstināšana 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 4 907,66 latus.  
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Mālpils pagasta padome turpinās īstenot projektu paredzētajā apjomā, izmantojot 

papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums tiks 

nodrošināts no pašvaldības piesaistītajiem kredītresursiem.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Ir izvērtēta iespēja samazināt projekta apjomu, tomēr veicamo darbu apjomu 

nebija iespējams samazināt, vienlaikus nodrošinot projekta mērķa un auditējamo 

vērtību sasniegšanu.  

2.1.8. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000085/P, Maltas ciemata centrālo 

siltumtīklu rekonstrukcija un katlu mājas modernizācija 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 2 344,02 latus.  

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” turpinās 

īstenot projektu, izmantojot papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un 

trūkstošais finansējums tiks nodrošināts no uzņēmuma apgrozāmajiem līdzekļiem.   

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Projektā nav iespējams samazināt auditējamās vērtības, jo tad nav iespējams 

sasniegt projekta mērķi un projekta īstenošana nav saimnieciski izdevīga. Projekts tiks 

īstenots paredzētajā apjomā. 

2.1.9. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000084/P, VSAC “Malta" 

energoefektivitātes paaugstināšana 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 39 311,86 latus.  

Rēzeknes rajona padome turpinās īstenot projektu, izmantojot papildu piešķirto 

valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums tiks nodrošināts no Rēzeknes 

rajona padomes budžeta līdzekļiem. Projekta sākotnējais mērķis tiks sasniegts.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

2.1.10. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000071/P, Izglītības iestāžu 

energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils pilsētā 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 56 340,27 latus.  

Projekta īstenotājs Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde ir izvērtējusi, ka 

šāds valsts budžeta finansējums nav pietiekams, lai pilnā apmērā nodrošinātu projekta 

realizāciju, pašvaldībai finansējot papildu radušās būvniecības izmaksas. Tādēļ 

projekta īstenotājs lūdz piešķirt papildu valsts budžeta finansējumu 400 000 latu 

apmērā.  

Projektā tiek renovētas 8 pilsētas izglītības iestādes – tiek mainīti logu bloki un 

siltinātas fasādes, kā rezultātā kopējais siltumenerģijas patēriņš samazināsies par 

634,63 MWh 2007.gadā un, sākot ar 2008. gadu, ikgadējais ietaupījums plānots 

1,3 tūkst.MWh. Izvērtējot iespēju samazināt projektā veicamās aktivitātes, secināts, ka 

tādā gadījumā netiks sasniegts projekta mērķis. Ir veikta projekta būvdarbu analīze un 



 

FMZinop4_080208_fin; 4.pielikums „Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums” 

 

5 

atdalīti ar logu nomaiņu un fasāžu renovāciju tieši nesaistītie darbi. Tomēr noslēgtie 

līgumi rāda, ka projekta izmaksas no sākotnēji plānotajiem 626 003,05 latiem ir 

pieaugušas līdz 1 642 069,15 latiem, no kuriem projekta attiecināmās izmaksas ir 

1 374 520,72 lati. 

Projekta īstenotājs ir veicis projekta Izdevumu-ieguvumu analīzi ar šādiem 

secinājumiem:   

Kā pamatscenārijs projekta izdevumu un ieguvumu analīzei ar ERAF un valsts 

budžeta finansējumu tiek izmantots scenārijs I., kurā projekta budžets veidojas no 

projektam sākotnēji piešķirtā ERAF un valsts budžeta finansējuma, 2007. gadā 

rezervētā papildu finansējuma 30% apmērā un papildu valsts budžeta finansējuma 

400 000 latu apmērā sadārdzinājuma segšanai ar nosacījumu, ka ERAF un valsts 

finansējuma atmaksa tiek parādīta nākamajā gadā pēc projekta izmaksu veikšanas, t.i., 

2009.gadā. Šim scenārijam tiek noteikti prognozētie ieguvumi, izdevumi un 

siltumenerģijas tarifi.  

Vienlaikus tiek parādīti alternatīvi scenāriji: 

- scenārijs II. – I. scenārija modelis ar nosacījumu, ka ERAF un valsts 

finansējuma atmaksa tiek veikta 2008.gadā, jo projekta īstenošana beidzas 

2008.gada 30. Jūnijā; 

- scenārijs III., kurā projekta budžets veidojas no projektam sākotnēji piešķirtā 

ERAF un valsts budžeta finansējuma, 2007. gadā rezervētā papildu 

finansējuma 30% apmērā un papildu valsts budžeta finansējuma 56 340,27 

latu apmērā sadārdzinājuma segšanai; 

- scenārijs IV., kurā projekta budžets veidojas tikai no projektam sākotnēji 

piešķirtā ERAF un valsts budžeta finansējuma un 2007. gadā rezervētā 

papildu finansējuma 30% apmērā. 

Lai visi scenāriji būtu savā starpā salīdzināmi, visos scenārijos tiek izmantoti 

vienādi prognozētie siltumenerģijas tarifi. Lai aprēķinātu katra scenārija finanšu 

rādītājus, katram scenārijam tiek izveidota naudas plūsma ar nepieciešamajām 

korekcijām. 

Scenārijs: I II III IV 

  Mērvienība Rādītājs Rādītājs Rādītājs Rādītājs 

IRR % 13,64% 18,80% 7,72% 6,95% 

NPV (8%) Ls 257 109 323 857 -15 699 -60 424 

  

Atmaksas 

periods 

(nominālais) 

gadi 6 6 10 11 

  

Ieguvuma - 

Izdevuma 

rādītājs 

koeficients 1,22 1,27 0,99 0,95 
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Neto pašreizējā vērtība: Projekta pamatscenārijā I., izmantojot 8% diskonta 

likmi, tiek sasniegts pozitīvs finanšu ieguvuma NPV radītājs 257 109 LVL apmērā. To 

ņemot vērā, var secināt, ka projekts ir finansiāli rentabls un sasniegtie ieguvumi 

pārsniegs ieguldījums. II. scenārijā, ja tiek piešķirts pilns papildus nepieciešamais 

finansējums un ERAF un valsts budžeta finansējums tiek atgūts 2008. gadā, šis rādītājs 

ir vēl labāks – 323 857 LVL. III. scenārijā, kad papildus sākotnējām projekta 

izmaksām un 30% attiecināmo izmaksu pieaugumam tiek piešķirts valsts budžeta 

finansējumu sadārdzinājuma segšanai 56 340,27 LVL apmērā, NPV rādītājs ir negatīvs 

(- 15 699 LVL). Arī IV. scenārijā, kad papildu sākotnējām projekta izmaksām un 30% 

sadārdzinājumam šobrīd netiek piešķirts papildu valsts budžeta finansējuma, NPV ir 

negatīvs (- 60 424 LVL). 

 Iekšējā ienesīguma norma: Projekta pamatscenārija I. finansiālais iekšējās 

rentabilitātes rādītājs ir 13,64%. Ņemot vērā, ka iegūtais finansiālais iekšējās 

rentabilitātes rādītājs ir krietni lielāks par pielietoto diskonta likmi, var secināt, ka 

ieguldījuma rentabilitāte ir augstāka par vidēji pieņemto normu. II. scenārija iekšējās 

rentabilitātes rādītājs ir 18,08%, savukārt III. un IV. scenārijā tas ir zem izmantotās 

diskonta likmes – attiecīgi 7,72% un 6,96%. 

Atmaksas periods: Salīdzinot ieguldījumus ar izmaksu ietaupījumu, 

bezzaudējuma punkts tiek sasniegts 6 gados, ja pilnā apmērā tiek saņemts ERAF un 

valsts budžeta finansējums (I. un II.). Savukārt, ja ERAF un valsts budžeta 

finansējums tiek saņemts daļēji, tad projekta atmaksāšanās periods ir 10 gadu (III. 

scenārijs) vai 11 gadi (IV. scenārijs). 

Ieguvumu – izmaksu rādītājs: Salīdzinot naudas līdzekļu ieplūdes tagadnes 

vērtību pamata variantā I. ar naudas līdzekļu izplūdes tagadnes vērtību, iegūtais 

koeficients ir 1,22. Tā kā ieguvumu – izmaksu rādītājs ir lielāks par 1, var secināt, ka, 

ar papildu ERAF un valsts budžeta finansējumu pamata variantā projekta ieguvumi ir 

lielāki par projekta izdevumiem. Arī II. scenārijā ieguvumu un izmaksu rādītājs ir 

lielāks par 1. Savukārt III. un IV. scenārijā, salīdzinot naudas līdzekļu ieplūdes 

tagadnes vērtību ar naudas līdzekļu izplūdes tagadnes vērtību, iegūtais koeficients ir 

zemāks nekā 1 - projekta izdevumi ir lielāki par ieguvumiem. 

Pamatojoties uz veikto Izmaksu-ieguvumu analīzi, projekta iesniedzējs lūdz 

piešķirt valsts budžeta finansējumu sākotnēji prasītajā apmērā – 400 000 lati.  

2.2. VPD 1.1.5.aktivitātes atklāta projektu iesniegumu konkursa „Kultūras 

un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā” projekti 

2.2.1. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.5./000074/P, Bauskas pils iekļaušana 

kultūrtūrisma apritē 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 213 684,82 latus.  

Bauskas rajona padome turpinās īstenot projektu paredzētajā apjomā, izmantojot 

papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums tiks 

nodrošināts no pašvaldības piesaistītajiem kredītresursiem. 2008.gada plānots ņemt 

kredītu vēl papildus 1 690 000 latu apmērā.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  
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Izvērtējot iespējas samazināt veicamo darbu apjomu, tai pašā laikā nodrošinot 

auditējamo vērtību sasniegšanu, tika konstatēts, ka projekta mērķi var sasniegt tikai 

realizējot projektu kopumā. Lai arī projekta īstenošana ir sadārdzinājusies apmēram 

2,5 reizes, projekts tiek īstenots paredzētajā apjomā.  

2.2.2. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.5./000038/P, Cēsu pils kompleksa 

revitalizācija tūrisma attīstībai 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 205 788,16 latus.  

Cēsu pilsētas dome turpinās īstenot projektu paredzētajā apjomā, izmantojot 

papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums tiks 

nodrošināts, piesaistot kredītresursus.  

Ņemot vērā iepirkumu procedūras grafiku, grozījumi projektā, lai iekļautu 

papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks iesniegti februāra beigās, pēc papildu valsts 

budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

 Ņemot vērā kultūras mantojuma objektu restaurācijas un konservācijas 

specifiku, projekta īstenošanas gaitā ir radušies neparedzēti darbi un to veikšanai ir 

nepieciešams papildus finansējums. Pašvaldība ir izvērtējusi iespēju samazināt to 

darbu apjomus, kuri nav iekļauti auditējamās vērtībās, un ir samazinājusi darbu 

apjomu Jaunajā pilī (muzejā) par apmēram 500 000 LVL. Tai pat laikā projektā 

paredzētie mērķi un auditējamās vērtības tiks sasniegti.  

2.2.3. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.5./000065/P, Vecā Ventas tilta 

restaurācija un atraktīvas tūrisma teritorijas izveide Kuldīgas sirdī 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 42 403,91 latus.  

Kuldīgas pilsētas dome turpinās īstenot projektu paredzētajā apjomā, izmantojot 

papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums tiks 

nodrošināts no pašvaldības piesaistītajiem kredītresursiem.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti februāra beigās, pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Projektā ir izvērtēta iespēja samazināt veicamo darbu apjomu un izmaksas, tomēr 

darbu apjoms nav samazināms, ja jāsasniedz projekta mērķis. Projekts tiek īstenots 

paredzētajā apjomā.  

2.2.4. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.5./000007/P, Tūrisma infrastruktūras 

pilnveidošana Rundāles pils ansamblī 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 110 000,00 latus.  

Tā kā projekta īstenotājs valsts aģentūra „Rundāles pils muzejs” ir valsts budžeta 

iestāde, papildus pieprasītais finansējums tiek piešķirts pilnā prasītajā apjomā.   

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

 

 2.3. VPD 1.1.4.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas „Siltumapgādes 

sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā” projekti 
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2.3.1. VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.4.1./0001/000004/003, Krāslavas 

centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas pirmais etaps – koģenerācijas 

stacijas Latgales ielā 14 rekonstrukcija 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 408 290,97 latus.  

Krāslavas novada dome turpinās īstenot projektu paredzētajā apjomā, izmantojot 

papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums tiks 

nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā tiks 

piesaistīti kredītresursi.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Projekta izmaksu sadārdzinājums ir radies, ņemot vērā būvniecības izmaksu 

pieaugumu. Tika nolemts samazināt veicamo darbu apjomu, paredzot uzstādīt katlu 

iekārtu ar siltuma jaudu 9 MW (sākotnēji plānoto 18 MW vietā), bet saglabājot pārējos 

celtniecības darbus pilnā apjomā, lai nākotnē varētu uzstādīt otru 9 MW apkures katlu. 

Ja tiktu samazināti citi projektā paredzēto auditējamo vērtību apjomi, projekta mērķi 

un plānotie rezultāti netiktu sasniegti. Šobrīd Krāslavas novada domes kreditēšanas 

iespējas ir izmantotas pilnā apmērā, taču projekta īstenošana tiks turpināta. 

2.3.2. VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.4.1./0001/000002/002, Apkures sistēmas 

rekonstrukcija Kuldīgas pilsētā, izveidojot videi draudzīgu siltumavotu 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 298 162,60 latus.  

Kuldīgas pilsētas dome turpinās īstenot projektu paredzētajā apjomā, izmantojot 

papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu, un trūkstošais finansējums tiks 

nodrošināts no pašvaldības piesaistītajiem kredītresursiem.  

Grozījumi projektā, lai iekļautu papildu piešķirto valsts finansējumu, tiks 

iesniegti februāra beigās, pēc papildu valsts budžeta finansējuma apstiprināšanas.  

Projektā ir izvērtēta iespēja samazināt veicamo darbu apjomu un izmaksas, tomēr 

darbu apjoms nav samazināms, ja jāsasniedz projekta mērķis. Projekts tiek īstenots 

paredzētajā apjomā.  

2.3.3. VPD1/ERAF/CFLA/06/NP/1.1.4.1./0001/000001/007, Ķeguma pilsētas 

centrālās siltumapgādes sistēmas izveidošana ar jaunas katlumājas celtniecības 

palīdzību (pārejot uz koksnes kurināmo) 

Projekta īstenošanai no valsts budžeta papildus plānots piešķirt 53 040,00 latus.  

Projekta īstenotājs a/s „Latvenergo” ir izvērtējis, ka šāds valsts budžeta 

finansējums nav pietiekams, lai veiksmīgi īstenotu projektu, uzņēmumam finansējot 

papildu radušās būvniecības izmaksas. Tādēļ projekta īstenotājs lūdz piešķirt papildu 

valsts budžeta finansējumu sākotnēji pieprasītajā apmērā 177 276 lati.  

Projekta izmaksu sadārdzinājums ir radies, ņemot vērā būvniecības izmaksu 

pieaugumu. Iepirkumu konkursa pretendenti, pēc a/s „Latvenergo” aicinājuma 

iesniedza atkārtotus finansiālos piedāvājumus un, lai arī izmaksas tika samazinātas, 

projekta īstenošanas izmaksu summa pārsniedz plānotās izmaksas 2 reizes. Papildus 



 

FMZinop4_080208_fin; 4.pielikums „Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums” 

 

9 

finansējums projektam nepieciešams, lai viss izmaksu sadārdzinājums nebūtu 

jākompensē, paaugstinot siltumenerģijas tarifus. 

Projekta īstenotājs ir veicis projekta Izdevumu-ieguvumu analīzi ar šādiem 

secinājumiem:  

Lai sasniegtu projekta iekšējo ienesīguma normu (IRR) 9% gadījumā, ja 

piešķirtais finansējums netiek palielināts (tas ir 53 040 lati),  a/s  „Latvenergo” būs 

spiesta lūgt sabiedrisko pakalpojumu regulatoru apstiprināt jaunu siltumenerģijas tarifu 

Ķegumā – 55,75 Ls/MWh. Tas būs 2 reizes lielāks nekā šobrīd esošais un būs 

augstākais siltumenerģijas tarifs Latvijā. Šajā gadījumā projekta neto pašreizējā vērtība 

(NPV) būs 62 587 Ls pie 8% diskonta likmes. 

Ja projektam tiek piešķirts iepriekš prasītais papildu valsts budžeta finansējums 

(tas ir 177 276 lati), lai sasniegtu IRR 9%, siltumenerģijas tarifs jāpaaugstina līdz 53,3 

Ls/MWh, kas ir mazāks slogs Ķeguma iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šajā gadījumā 

projekta neto pašreizējā vērtība (NPV) ir 56 693 Ls pie 8% diskonta likmes. 

Pamatojoties uz veikto Izmaksu-ieguvumu analīzi, projekta iesniedzējs lūdz 

piešķirt valsts budžeta finansējumu sākotnēji prasītajā apmērā – 177 276 lati. 

Informējam, ka papildus risks projekta īstenošanai ir tā pabeigšana līdz 

2008.gada 31.augustam. Pašlaik tiek veiktas sarunas starp Ekonomikas ministriju un 

a/s „Latvenergo”, lai rastu risinājumu šim jautājumam. 
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