4. Kapitālsabiedrības darbības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai
4.1. Vidēja termiņa darbības plāns 2015.-2021.gada periodam
SIA „Līvānu siltums” darbības plāna 2015.-2021.gada periodam izpilde 2017.gadā
Mērķis

Atbilstoša darbība
mērķa
sasniegšanai

SIA „Līvānu
siltums” loma
un/ vai
partnerība

Plānotais
laika
periods

Finanšu resursi
un to avoti

Plānotie darbības
rezultāti

Paveiktais

Atbilstība Līvānu
novada IAP 2012.2018. gadam

1. Stratēģiskais mērķis
Siltumenerģijas lietotāju nodrošināšana ar nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu saglabājot tarifu esošajā līmenī
1.1. Siltumapgādes
sabiedriskā
pakalpojuma
nodrošināšana
Līvānu
pilsētā

1.1.1.Nodrošināt
Vadošā, atbildīgā
nepārtrauktu
loma
siltumenerģijas
ražošanu, pārvadi,
sadali un piegādi
visiem pieslēgtajiem
siltumapgādes
pakalpojuma
lietotājiem
atbilstoši āra gaisa
temperatūrai apkures
sezonas laikā

2015 -2021 SIA kapitāls
un ieņēmumi

Nodrošināts
nepārtraukts un
kvalitatīvs
siltumapgādes
pakalpojums visiem
lietotājiem – Līvānu
pilsētas iedzīvotājiem,
publiskajam, privātajam
un NVO sektoram

Nodrošināts nepārtraukts un
RĪCĪBA 2.1.4.
kvalitatīvs siltumapgādes
Komunālo
pakalpojums. Ieņēmumi no
pakalpojumu
pārdotās siltumenerģijas
pieejamības un
2017.gadā sastādīja
kvalitātes uzlabošana
1 192 666 EUR t.i. par 4.9%
Līvānu novadā
mazāk nekā 2016.gadā.
2017.gadā izstrādāta
siltumenerģijas pārvades un
sadales pakalpojuma
sniegšanai izmantojamo
siltumtīklu detalizēta shēma.
Saņemta jauna licence
Nr.E23061 siltumenerģijas
pārvadei un sadalei uz laiku
līdz 2037.gada
28.decembrim.

1.1.2.Sabiedrības
informēšana
par siltumapgādes
pakalpojuma
pieejamību,

2015 -2021

Veikta iedzīvotāju
informēšana par
aktuāliem
siltumapgādes
jautājumiem, organizētas
tikšanās ar iedzīvotājiem,

Sakarā ar to, ka tarifs nav
RĪCĪBA 2.1.4.
mainīts, tikšanās ar
Komunālo
iedzīvotajiem netika
pakalpojumu
organizētas.
pieejamības un
Pēc dzīvokļu
kvalitātes uzlabošana
īrnieku/īpašnieku individuāla
Līvānu novadā

Vadošā, atbildīgā
loma

1 000 EUR
(SIA)
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tarifu un izmaksu
veidošanos

1.1.3. Efektīva,
racionāla materiālo,
finanšu un cilvēku
resursu izmantošana
un attīstība

pēc dzīvokļu
īrnieku/īpašnieku
individuāla pieprasījuma
izskaidrota dzīvojamo
māju siltumapgādes
izmaksu veidošanās

Vadošā, atbildīgā
loma

2015 -2021

149 919 EUR
(SIA)

Stingri ievērota
likumdošana un citas
k/sabiedrībai saistošās
prasības. Pilnveidota
iekšējo normatīvo
dokumentu bāze.
Regulāri paaugstināta
visu līmeņu darbinieku
kvalifikācija, rosināta
darbinieku individuālā
atbildība un iniciatīva

pieprasījuma tika izskaidrota
dzīvojamo telpu apkures
PASĀKUMS 2.1.4.5.
izmaksu veidošanās.
Regulāru informatīvu
Atbilstoši likumdošanas
kampaņu
izmaiņām, izstrādāta un
organizēšana par
apstiprināta jauna Metodika
komunālo
norēķiniem par patērēto
pakalpojumu
siltumenerģiju.
pieejamību un to
izcenojumu
veidošanos
2017.gadā četri
kapitālsabiedrības darbinieki
LS GŪTIS izgājuši apmācību
rūpnieciski izolētu
cauruļvadu montāžas
speciālistiem un
montētājiem
(atslēdzniekiem) un
saņēmuši attiecīgus
sertifikātus. Lai nodrošinātu
darba procesa efektivitāti
iegādāti:
1) darba aprīkojums un
instrumenti;
2)universāla pašgājējmašīna
JCB 4CX;
3)traktors New Holland
TD5.105;
3) traktora piekabe.

RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā
PASĀKUMS 2.1.4.4.
Komunālo
pakalpojumu
uzņēmumu materiāli
tehniskās bāzes un
cilvēkresursu attīstība

2.Stratēģiskais mērķis
Panākt augstu siltumapgādes drošību, izmantojot modernas un efektīvas siltumapgādes tehnoloģijas, attīstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu s/enerģijas ražošanā
2.1. Jaunu tehnoloģisku
risinājumu ieviešana
siltumapgādes sistēmā

2.1.1. Projekta
„Šķeldas katlu mājas
izbūve Līvānos”
realizācija

Vadošā, atbildīgā
loma

2015

578 825 EUR,
tai skaitā
367 013 EUR
(SIA līdzekļi un
aizdevums)
211 812 EUR
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Veikta katlu mājas
rekonstrukcija. Uzstādīts
moderns ar šķeldu
darbināms katls ar jaudu
3,1 MW. Iegādāts jauns
teleskopiskais iekrāvējs

2015.gadā pabeigta ES KF
projekta „Šķeldas katlumājas
izbūve Līvānos” īstenošana.

RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un
Projekta ietvaros uzstādīts
kvalitātes uzlabošana
jauns modernizēts ar šķeldu
Līvānu novadā

ES KF

šķeldas transportēšanai darbināms katls, kura jauda PASĀKUMS 2.1.4.9.
katlumājas teritorijā ir 3,1 MW. Katls aprīkots ar
Jaunu tehnoloģisku
kustīgo ārdu priekškurtuvi, risinājumu ieviešana
automātisku tīrīšanas
centralizētās
iekārtu un automātisku
siltumapgādes
vadības un kontroles
sistēmā
sistēmu. Katla kustīgie ārdi
(t.sk. privātais
ļauj paaugstināt katla
investors)
darbības procesa efektivitāti.
Katla automatizācija
nodrošina procesa vadību,
automātisku regulēšanu un
kontroli.
Projekta ietvaros Iegādāts
jauns teleskopiskais iekrāvējs
šķeldas transportēšanai katlu
mājas teritorijā

2.1.2.Katlumājas
Vadošā, atbildīgā
aprīkošana ar
loma
automātisko
ugunsdrošības
atklāšanas un
trauksmes
signalizācijas sistēmu

2015

4 504 EUR
(SIA)

Veikta katlumājas
aprīkošana ar
automātisko
ugunsdrošības
atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu

Vadošā, atbildīgā
loma

2015

6622 EUR
(SIA)

Veikta siltumtrases
Stacijas ielā 3/5
rekonstrukcija
102 m garumā

2.1.4. Siltumenerģijas Vadošā, atbildīgā
ražošanas kontroles
loma
aparatūras
rekonstrukcija

2016

4 719 EUR
(SIA)

Visi katlu mājas darbības
parametri: temperatūra,
spiediens, ūdens līmenis
izvadīti uz kopējo
reģistratoru un pieslēgti

2.1.3.Siltumtrases
Stacijas ielā 3/5
rekonstrukcija
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2015.gada veikta katlumājas
RĪCĪBA 2.1.4.
aprīkošana ar automātisko
Komunālo
ugunsdrošības atklāšanas un
pakalpojumu
trauksmes signalizācijas
pieejamības un
sistēmu
kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā

2015.gadā veikta
siltumtrases Stacijas ielā 3/5
rekonstrukcija
102 m garumā

Visi katlu mājas darbības
parametri: temperatūra,
spiediens, ūdens līmenis
izvadīti uz kopējo
reģistratoru un pieslēgti

RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā
RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un

datoram, ar
datoram, ar signalizācijas un kvalitātes uzlabošana
signalizācijas un
aizsardzības funkcijām
Līvānu novadā
aizsardzības funkcijām
2.1.5. Virszemes
Vadošā, atbildīgā
maģistrālās
loma
siltumtrases pārbūve

2.1.6. Daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
siltumenerģijas
patēriņa uzskaites
modernizācija

Partnerība ar SIA
„Līvānu dzīvokļu
un komunālā
saimniecība”

2016-2017

293 790 EUR
(SIA)

Virszemes maģistrālās
siltumtrases vietā
Izbūvēta 900 m gara
pazemes siltumtrase ar
mazāka diametra
izolētām caurulēm

2018

24 000 EUR, t.sk.
14 000 EUR,
ERAF

Daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
siltummezglos ierīkota
siltumenerģijas patēriņa
attālinātās datu
nolasīšanas sistēma

2016.gadā izstrādāts
būvprojekts “Siltumtrases
būvniecība posmā
Celtniecības ielā 6 –
Celtniecības iela 7, Līvānos,
Līvānu novadā”
2017.gadā veikta daļa
maģistrālās siltumtrases,
Celtniecības ielā 6 –
Celtniecības iela 7, Līvānos,
Līvānu novadā, izbūve
1337,4 m garumā.
Darbi turpināsies 2018. 2019.gadā.
Pārbūvēta siltumtrase
Vecticībnieku ielā.

RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā

RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā
PASĀKUMS 2.1.4.4.
Komunālo
pakalpojumu
uzņēmumu materiāli
tehniskās bāzes un
cilvēkresursu attīstība

2.1.7. Tīkla ūdens
siltumapmainītāju
iegāde un montāža

Vadošā, atbildīgā
loma

2018

30 000 EUR
(SIA)
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Veikta siltumapmainītāju
uzstādīšana katlu mājā ar
jaudu 14 MW, lai
nodrošinātu katlu mājas

RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un

darbību neatkarīgi no
patērētāju siltumtīkliem

kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā
PASĀKUMS 2.1.4.4.
Komunālo
pakalpojumu
uzņēmumu materiāli
tehniskās bāzes un
cilvēkresursu attīstība

2.1.8. Dabas gāzes
sadales punkta
rekonstrukcija

2.2. Kapitāl -sabiedrības
materiāli tehniskās bāzes
attīstība

Izslēgts 2017.gada aktualizācijas procesa ietvaros

2.1.9. AugstspriePartnerība ar
guma kabeļu nomaiņa AS „Sadales tīkls”

2021

2.2.1. Šķeldas
Vadošā, atbildīgā
izkraušanas un
loma
uzglabāšanas laukuma
paplašināšana

2015

40 000 EUR
(SIA)

Divi augstsprieguma
kabeļi 6 kV ar S=120
mm2 un garumu 800 m
katrs no apakšstacijas
Nr.196 līdz katlu mājai
nomainīti uz kabeļiem ar
S=60 mm2

25 354 EUR
Izbūvēts betonēts
2015.gadā izbūvēts
Projekta „Šķeldas laukums ar platību 350 asfaltbetona laukums ar
katlumājas
m²
platību 327 m²
izbūve Līvānos”
ietvaros

RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā
RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā
PASĀKUMS 2.1.4.4.
Komunālo
pakalpojumu
uzņēmumu materiāli
tehniskās bāzes un
cilvēkresursu attīstība

2.2.2. Katlu mājas
darbnīcu korpusa
siltināšana

Vadošā, atbildīgā
loma

2018

2 500 EUR
(SIA)
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Darbnīcu, sadzīves telpu
un biroja telpu korpusa
ārsienas nosiltinātas

RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un

250m2 platībā

kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā

2.2.3. Darbnīcu ēkas
Vecticībnieku ielā 19
rekonstrukcija

Vadošā, atbildīgā
loma

2016 -2017

74 784 EUR
(SIA)

Darbnīcu korpusam
nomainīti logi, nomainīts
jumta pārsegums un
konstrukcija, uzbūvēta
nojume

2016.gadā darbnīcu
RĪCĪBA 2.1.4.
korpusam nomainīti logi,
Komunālo
nomainīta jumta konstrukcija
pakalpojumu
un pārsegums, uzbūvēta
pieejamības un
nojume.
kvalitātes uzlabošana
2017.gadā nosiltinātas un
Līvānu novadā
apšūtas ar profilētā tērauda
loksnēm darbnīcu ēkas
sienas.

2.2.4. Katlu mājas
lietus notekūdeņu
sistēmas pieslēgšana
pilsētas notekūdeņu
kolektoram

Partnerība ar
LND un SIA
„Līvānu dzīvokļu
un komunālā
saimniecība”

2019

15 000 EUR
(SIA)

Veikta katlu mājas lietus
notekūdeņu sistēmas
pieslēgšana pilsētas
notekūdeņu kolektoram

RĪCĪBA 2.1.1.
Līvānu biznesa parka
attīstība industriālajā
zonā

Partnerība ar
LND un SIA
„Līvānu dzīvokļu
un komunālā
saimniecība”

2019

Partnerība ar
LND un SIA
„Līvānu dzīvokļu
un komunālā
saimniecība”

2019

2.2.5. Katlu mājas
kanalizācijas sistēmas
pieslēgšana pilsētas
kanalizācijas
kolektoram

2.2.6. Katlu mājas
pieslēgšana pilsētas
ūdensvadam

PASĀKUMS 2.1.1.4.
Ūdens un kanalizācijas
sistēmas sakārtošana
industriālajā zonā
15 000 EUR
(SIA)

Veikta katlu mājas
kanalizācijas sistēmas
pieslēgšana pilsētas
kanalizācijas kolektoram

RĪCĪBA 2.1.1.
Līvānu biznesa parka
attīstība industriālajā
zonā
PASĀKUMS 2.1.1.4.
Ūdens un kanalizācijas
sistēmas sakārtošana
industriālajā zonā

10 000 EUR
(SIA)
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Veikta katlu mājas ūdens
apgādes sistēmas
pieslēgšana pilsētas
ūdensvadam. Katlu mājā
uzlabosies ūdens
kvalitāte

RĪCĪBA 2.1.1.
Līvānu biznesa parka
attīstība industriālajā
zonā
PASĀKUMS 2.1.1.4.

Ūdens un kanalizācijas
sistēmas sakārtošana
industriālajā zonā
2.2.7. Administrācijas Vadošā, atbildīgā
ēkas rekonstrukcijas
loma
darbu pabeigšana

2020

50 000 EUR
(SIA)

Nomainītas ēkas jumta
konstrukcijas un šīfera
pārsegums, nomainīti
logi pabeigta ēkas
siltināšana un krāsošana

2.2.8. Katlumājas ēkas Vadošā, atbildīgā
renovācija
loma

2018

132 712 EUR
(SIA, LND)

Katlu mājas galvenajai
ēkai nomainīti logi un
jumta pārsegums,
nosiltinātas sienas

RĪCĪBA 2.1.4.
Komunālo
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes uzlabošana
Līvānu novadā
2016.gadā katlu mājas
RĪCĪBA 2.1.4.
galvenajai ēkai nomainīti
Komunālo
logi, nosiltinātas sienas.
pakalpojumu
2017.gadā pabeigta
pieejamības un
būvprojekta izstrāde
kvalitātes uzlabošana
katlumājas ēkas jumta
Līvānu novadā
atjaunošanai un pārbūvei.
Uzsākta katlumājas ēkas
jumta konstrukciju daļēja
atjaunošana un pārbūve.
2018.gadā darbi turpināsies.

3. Stratēģiskais mērķis
SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
3.1. Kapitālsabiedrības
teritorijas pielāgošana
jaunu uzņēmumu
izvietošanai un
uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai
Līvānu industriālajā zonā

3.1.1. Tehniskā
p/projekta un
tehniskā projekta
ekspertīzes izstrāde,
autoruzraudzība

LND partnerība ar
SIA „Līvānu
siltums”

2016 -2018

9075 EUR
(LND
ERAF)
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Veikta tehniskā projekta 2016.gadā veikta tehniskā
projekta izstrāde un
izstrāde un
autoruzraudzība
autoruzraudzība

RĪCĪBA 2.1.1.
Līvānu biznesa parka
attīstība industriālajā
zonā
PASĀKUMS 2.1.1.10.
Līvānu novada
pašvaldības
uzņēmuma SIA
“Līvānu siltums”
teritorijas pielāgošana
jaunu uzņēmumu
izvietošanai un
uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai

3.1.2. Veco ēku
nojaukšana katlumājas teritorijā

LND partnerība ar
SIA „Līvānu
siltums”

2016 -2018

790 222,22 EUR
(LND
ERAF)

Veikta veco ēku
nojaukšana

Darbi turpināsies
2017 – 2018 gadā

RĪCĪBA 2.1.1.
Līvānu biznesa parka
attīstība industriālajā
zonā
PASĀKUMS 2.1.1.10.
Līvānu novada
pašvaldības
uzņēmuma SIA
“Līvānu siltums”
teritorijas pielāgošana
jaunu uzņēmumu
izvietošanai un
uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai
Līvānu industriālajā
zonā

3.1.3. Katlumājas
teritorijas sakārtošana un
labiekārtošana

LND partnerība ar
SIA „Līvānu
siltums”

2016 -2018

467 616,25
(LND
ERAF)

Veikta teritorijas
sakāŗtošana un
labiekārtošana
(rekultivācija)

Darbi turpināsies
2017 – 2018 gadā

RĪCĪBA 2.1.1.
Līvānu biznesa parka
attīstība industriālajā
zonā
PASĀKUMS 2.1.1.10.
Līvānu novada
pašvaldības
uzņēmuma SIA
“Līvānu siltums”
teritorijas pielāgošana
jaunu uzņēmumu
izvietošanai un
uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai
Līvānu industriālajā
zonā

3.1.4. Esošā pievedceļa uz katlumāju
pārbūve un
apgaismojuma
sistēmas
nodrošināšana

Izslēgts 2017.gada aktualizācijas procesa ietvaros
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