
Krustpils novada Mežāres pagastā tiek īstenots ELFLA projekts 
„Krustpils novada Mežāres ciema siltumapgādes sistēmas optimizācija 

un energoefektivitātes paaugstināšana”, projekta Nr. 10-05-L32100-
000214. 

 

2010. gada 12. februārī tika uzsākta ELFLA projekta „Krustpils novada 
Mežāres ciema siltumapgādes sistēmas optimizācija un energoefektivitātes 
paaugstināšana” īstenošana. Projekta mērķis ir nodrošināt energoefektīvu, no 
atjaunojamiem energoresursiem saražotu siltumapgādes pakalpojumu 
sniegšanu Krustpils novada Mežāres ciema iedzīvotājiem. 

Esošā siltumapgādes sistēma ir neefektīva un izmaksu ietilpīga, apkures 
katli ir ražoti 40 gadus atpakaļ, divās katlumājās apkurei izmantojami 
neatjaunojamie energoresursi - apkures dīzeļdegviela un akmeņogles, kas 
neveicina videi draudzīgu saimniekošanu. Trašu vecuma un nolietojuma dēļ 
cauruļu siltumizolācija ir neapmierinošā stāvoklī, kā rezultātā rodas būtiski 
siltumenerģijas zudumi. Siltumenerģijas zudumus siltumtrasēs tiek mēģināts 
kompensēt ar lielāku kurināmā patēriņu, lai gala patērētājiem nodrošinātu 
atbilstošu temperatūru. Tas noved pie paaugstināta, neefektīva 
energoresursu patēriņa, kā rezultātā pieaug apkures pašizmaksa un slogs uz 
pašvaldības un iedzīvotāju budžetu. Lai atrisinātu šo problēmu ir veiktas 
konsultācijas ar siltumapgādes sistēmu projektēšanas speciālistiem un 
izstrādāta "Krustpils novada Mežāres ciemata siltumapgādes sistēmas 
pārveides shēma". Ir plānots siltumapgādes sistēmas jaunbūvi sadalīt divās 
kārtās, 1. kārtā veicot jaunas siltumtrases būvniecību ciemā; 2. kārtā veicot 
katlumājas būvniecību un aprīkošanu. 

Atbilstoši atklātā konkursa KNP/2011/4/ELFLA rezultātiem, 2011. gada 8. 
aprīlī starp Krustpils novada pašvaldību un būvfirmu SIA „Hektors” tika 
parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu projektā „Krustpils novada Mežāres 
ciema siltumapgādes sistēmas optimizācija un energoefektivitātes 
paaugstināšana”, par kopējo summu 107 745,74 LVL.  

2011. gada 16. maijā Krustpils novada pašvaldība saņēma Būvatļauju 
veikt objekta „Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas 
būvniecība Krustpils novada Mežāres ciemā” būvniecības 1. kārtu. 
Būvniecības darbu dēļ, iedzīvotājiem būs jāpacieš neērtības un satiksmes 
ierobežojumi, kas radīsies būvdarbu gaitā.  

Šobrīd ir uzsākti būvdarbi, kurus plānots veikt 3 mēnešu laikā. Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 58054,35 LVL, no tiem ELFLA fonda 
līdzfinansējums ir 43540,76 LVL un Krustpils novada pašvaldības 
līdzfinansējums 14513,59 LVL. Projekta īstenošana sākās 2010. gada 12. 
februārī un jāveic līdz 2011. gada 1.septembrim.  
Projekta vadītājs ir Kārlis Stars, Plānošanas un attīstības nodaļas projektu 
vadītājs. 
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