
KAPITĀLSABIEDRĪBU PAKALPOJUMI
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Jauni ūdenssaimniecības
centralizētie tīkli

➢ Pašvaldības atbalsts jaunu
pielsēgumu veikšanai

➢ Iedzīvotāji nevar identificēties latvija.lv,
ja iedzīvotājiem ir konti Latvijas pastā.
Tādejādi jāveido ir savs eParaksts.

➢ Nepieciešami atviegloti nosacījumi
jaunu pieslēgumu veikšanai.
Projektēšanas izmaksas ir lielākas
nekā būvniecības izmaksas.

➢ Apgrūtināti būvnoteikumu izpildes
nosacījumi.

➢ Pašvaldībai pārskatīt
līdzfinansējuma nosacījumus, ar
iespēju palielināt atpbalstu.

➢ Iedzīvotājiem ir sarežģīti izprast kā
aizpildīt būvniecības sistēmas,
nepieciešama lielāka palīdzība
pieteikuma rakstīšanā,
konsultācijas.

Pietiekams mediciīnas
personāls

➢ Pašvaldības atbalsts jaunajiem
speciālistiem

➢ ➢ Izvērst pašavldības atbalstu
speciālistiem piedāvājot atbalstu arī
citu jomu speciālistiem

Jauni siltumapgādes
centralizētie tīkli

➢ Rīgas centrā, vecpilsētā nedrīkst
kurināt ar malkas apkuri

➢ Alūksnes enerģija piedāvā izbūvēt
pašiem savā īpašumā siltummezglu
vai maksāt pa daļām. Tādejādi rodas
ap 5 jauniem pielsēgumiem gadā.

➢ Nav pieejams pašvaldības
līdzfinansējums

➢ Daudzām privātmājā nav sava
finasējuma pieslēgties vai izmantot
videi draudzīgu risinājumu

➢ Daudzīvokļu mājās, kur agrāk bijusi
centrālā apkure, bet vairs nav,
iedzīvotāji ierīkojuši pirvātās
apkures(krāsnis)

➢ Apsekot ēkas vai atbilst
ugunsdrošības prasībām

➢ Sniegt iedzīvotājiem konsultācijas
par iespējām pielsēgties
centralizētai apkurei.

➢ Radīt vienu paraugmāju, kas
pielsēgusies centralizētajai
siltumapgādei

➢ Neveicināt privāto apkures sistēmu
izveidi dzīvokļos

Kapitālsabiedrību
pakalpojumu pieejamība

➢ Alūksne kā labais piemērs
➢ Jaunlaicenes ciema labais piemērs

➢ Piederību, robežu stingrāka
definēšana

➢ Pededze un Kolberģis (Ezermalas illa)
vēlas pieslēgties siltumapgādes
tīklam, tomēr šobrīd nav pieejams

➢ Nepieciešams izveidot kanalizācijas
tīklus Alūksnes ezeram
piekļaujošajās teritorijās

➢ Siltumapgādes jautājumu risināt
caur pašvaldības prizmu. Piemēram,



➢ Lauku teritorijās ir ierobežota
centralizētās siltumapgādes
pieejamība

ar Annas pagasta katlu māja varētu
apkurināt blakus esošās ēkas.
Izmantot jau esošo apkures
infrastruktūru ciemos, to uzlabojot
un papildinot.

➢ Visās pilsētas ielās ir jānodrošina
iespēja pieslēgties centralizētaji
kanalizācijai un ūdensvadam.
Primāri izveidojot tīklus pilsētas
galvenajās ielās.

Sniegto pakalpojumu
kvalitāte

➢ “Alūksnes enerģijas” un “Rūpes”
pakalpojumu kvalitāte ir apmierinoša

➢ Pieprasījums pa centralizēto
siltumapgādi šobrīd nav lielāks nekā
piedāvājums

➢ Neieciešams turpināt sniegt
pakalpojumus saimnieciski izdevīgi,
sadarbībā ar pašvaldību

➢ Uzlabot komunikāciju starp
kapitālsabiedrībām un iedzīvotājiem


