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Energoefektivitātes projekti Rēzeknē 

Finanšu instrumenti energoefektivitātes projektu realizācijai: 

• Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) 

• Pilsētvides projekti (ERAF) 

• Satiksmes ministrijas projekti (ERAF) 

• LIAA projekti (ERAF) 

• Pārrobežu projekti 
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Gaismas objektu nomaiņa Rēzeknes pilsētā 

Projekta plānotas kopējas izmaksas 182 495.70 Ls, no tiem 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 55% 
un 45% Rēzeknes pilsētas dome. 

2012.gada 26.janvārī tika parakstīts 
līgums Nr.KPFI-13/20 par projekta 
„Gaismas objektu nomaiņa 
Rēzeknes pilsētā” īstenošanu. 

http://www.rezekne.lv/index.php?id=373&imageFile=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&?file=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&md5=c1df225a2c165b31139162b9d9e887db93b50c8d&parameters[0]=YTowOnt9


Gaismas objektu nomaiņa Rēzeknes pilsētā 

Projekta mērķis - oglekļa dioksīda 
emisijas samazināšana par 19.359 t 
gadā un elektroenerģijas patēriņa 
samazināšana par 48.6 MWh gadā. 
Projekta ietvaros tika veikta  
apgaismojuma nomaiņa septiņās 
Rēzeknes pilsētas ielās, uzstādot 219 
energoefektīvus LED gaismekļus. 
Uzstādīšanai tika piegādāti Itālijas 
ražojuma gaismekļi „LED-in”.  

http://www.rezekne.lv/index.php?id=373&imageFile=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&?file=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&md5=c1df225a2c165b31139162b9d9e887db93b50c8d&parameters[0]=YTowOnt9
http://www.rezekne.lv/index.php?id=373&imageFile=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&?file=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&md5=c1df225a2c165b31139162b9d9e887db93b50c8d&parameters[0]=YTowOnt9


Gaismas objektu nomaiņa Rēzeknes pilsētā 

2012.gada jūlija mēnesī tika samontēti 
seši automātikas komplekti gaismekļu 
dimmešanai, veikta programmatūras 
instalēšana un testēšana. Pēc Rēzeknes 
pilsētas domes aprēķiniem, jau jūlijā 
elektroenerģijas patēriņš 
apgaismojumam šajās ielās samazinājās 
aptuveni par 18%. Sagaidāms, ka pēc 
vadīšanas sistēmu darbības uzsākšanas , 
apgaismojuma intensitātes 
automātiskas regulēšanas  rezultātā, tiks 
sasniegts projektā paredzētais 40% 
elektroenerģijas patēriņa un CO2 
emisijas apjoma samazinājums.  
 

http://www.rezekne.lv/index.php?id=373&imageFile=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&?file=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&md5=c1df225a2c165b31139162b9d9e887db93b50c8d&parameters[0]=YTowOnt9
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Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās” 

Projekta mērķis ir samazināt oglekļa 
dioksīda emisijas, pamatojoties uz 
siltumenerģijas un elektroenerģijas 
patēriņa samazināšanu, veicot piecu 
iestāžu - Rēzeknes 3. vidusskolas, 
5.vidusskolas, 6. vidusskolas, Rēzeknes 
Poļu valsts ģimnāzijas un Rēzeknes pilsētas 
pensionāru sociālo pakalpojuma centra 
vienkāršoto renovāciju.  
 
Projektu līdzfinansē Klimata pārmaiņu 
finanšu instruments 
KPFI – 750 000 LVL 
Projekta kopējās izmaksas – 1 951 380.63 
LVL 
 

http://www.rezekne.lv/index.php?id=373&imageFile=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&?file=uploads/pics/d7f33647d3.jpg&md5=c1df225a2c165b31139162b9d9e887db93b50c8d&parameters[0]=YTowOnt9


Būvdarbu norise 

• Rēzeknes 3.skolas būvdarbi 



Būvdarbu norise 

• fasāde 

Nr.KPFI-7/82 

Rēzeknes 5.skolas būvdarbi 



Būvdarbu norise 

• Būvdarbi Rēzeknes 6.vidusskolā 

Nr.KPFI-7/82 



Būvdarbu norise 

• Būvdarbi Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzijā 

Nr.KPFI-7/82 



Būvdarbu norise 

• Būvdarbi Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā 

Nr.KPFI-7/82 



Rezultāti 

• Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks 
par 547,50 tonnām CO2 gadā; 

• Siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 79,5 
kWh/m2 gadā 

Nr.KPFI-7/82 



   

• Atbrīvošanas alejas posma no 
Lubānas ielas līdz Latgales 
ielai rekonstrukcija - 176 LED 
gaismekļi 

• Stacijas ielas rekonstrukcija - 
41 LED gaismekļi 

• Zilupes ielas rekonstrukcija – 
uzstādīti 102 LED gaismekļi 

• Krasta ielas rekonstrukcija 
Rēzeknē – 9 LED gaismekļi 

• Pils ielas rekonstrukcija 
Rēzeknē – 11 LED gaismekļi 

• Gājēju ielas izbūve Rēzeknē – 
114 LED parka gaismekļi  

Realizētie projekti Rēzeknes pilsētā 



   

• Atbrīvošanas alejas 
Rekonstrukcija (trīs posmi) – 
plānots uzstādīt 163 LED 
gaismekļus 
 

• Energoefektivitātes 
paaugstināšana Rēzeknes pilsētas 
pašvaldības ēkās, plānots veikt 
energoefektivitātes un 
renovācijas darbus  sešām ēkām: 
Kultūrizglītības centrs 
Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne; 
Pirmskolas izglītības iestādes 
„Māriņa”, „Bitīte”, „Zvaniņš”, 
Rēzeknes valsts ģimnāzija, 
Rēzeknes 2.vidusskolas piebūve 

Plānotie energoefektivitātes projekti Rēzeknes pilsētā 
2013.GADĀ 



 
 
 

 

PALDIES! 
 
 
 

      Rēzeknes pilsētas domes 
                                                                                                                                                                 Attīstības pārvaldes  
      Vecākais projektu vadītāja 
      Georgijs Orlovs 
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