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Ievads

Ievads energoapgādes sistēmās un LTDH

Energoapgādes sistēmas Baltijas Jūras
reģionā

Enerģētikas stratēģijas un
pilotprojekti

Enerģētikas stratēģiju izstrādes metodika

Enerģētikas pilotstratēģijas – Mērķi un 
nosacījumi

Enerģētikas pilotstratēģijas - Piemēri

Pilotpasākumu testēšana

CO2 emisiju aprēķins

Finanšu Aspekti

Ekonomiskā efektivitāte un finansējuma
trūkumi

Līgumu slēgšana un maksājumu modeļi

Tehniskie Aspekti

Cauruļu sistēmas

Koģenerācija (CHP)

Liela mēroga saules siltumenerģija

Siltuma pārpalikumi

Liela mēroga siltumsūkņi

Enerģija - siltums un enerģija - X

Siltumenerģijas, saules ledus un PCM 
uzglabāšana

Siltumsūkņu sistēmas

LT un grīdas apsilde

Krāna ūdens ražošana

Ventilācijas Sistēmas

Labā prakse

Labā prakse I

Labā prakse II

Biznesa modeļi un inovatīvās finansējuma
struktūras

LCA aprēķins

Ieskats klimata aizsardzības politikā un
mērķos

LTDH projektu dzīves cikla izmaksas



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Ievads
Problēma, mērķis un robežu definēšana 
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Problēma un mērķis

Vispārīgais jautājums: LTDH pret DH - kurš ir lētākais
risinājums visā dzīves ciklā?

Parastā infrastruktūra, piem. ar fosilo kurināmo
darbināma DH sistēma:

• Sākumā lētāks (mazākas kapitālizmaksas)

• Dzīves cikla laikā dārgākas (augstāku 
ekspluatācijas, uzturēšanas un dzīves cikla beigu 
izmaksu dēļ)

Videi draudzīga infrastruktūra, piem. LTDH sistēma:

• Augstas kapitālizmaksas jaunāku tehnoloģiju dēļ

• Dzīves cikla laikā lētāka 

Vai tā ir taisnība? Ja tā, attīstiet LTDH sistēmas! 

Rīks LCCA veikšanai un LTDH 
projektu dzīves cikla izmaksu
noteikšanai

Ieinteresētās personas:

• LowTEMP projekta partneri

• Valsts iestādes

• DH uzņēmumi un operatori

• investori

• plānotāji

• inženieri 
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Aprites cikla izmaksu analīze (LCCA)

Zināmas arī kā dzīves cikla izmaksas (LCC)

metodika dzīves cikla izmaksu sistemātiskai
ekonomiskai novērtēšanai noteiktā laika posmā

Ņemot vērā: 

• Būvēšanu

• Apkopi

• Ekspluatāciju  

• Dzīves cikla beigas 
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Robežu definēšana
Visas dzīves

cikla izmaksas
(WLC)

Ar būvēšanu
nesaistītās
izmaksas

Life Cycle Costs
(LCC)

Būvēšana

Apkope

Ekspluatācija

Dzīves cikla 
beigas 

Ienākumi Ārējās izmaksas

Att. 1: Dzīves cikla izmaksu komponentes (balstoties uz [1] 7. lpp



Dzīves cikla izmaksas

izmaksas visā dzīves ciklā, kamēr produkts vai 
sistēmas pilda savas darba prasības (1)

Dzīves beigas 

Dzīves cikla pēdējais posms, kas iekļauj

• Ekspluatācijas pārtraukšanu 

• Demontāža vai sistēmas atstāšanu uz vietas 

• Dekonstrukcijas gadījumā 

• Apglabāšanu 

• Pārstrādi 

Diskonta likme 

Procentu likme, ko izmanto dinamiskajos 
aprēķinos, lai noteiktu nākotnes naudas plūsmu 
pašreizējo vērtību 
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Robežu definēšana



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Īstenošana 
Rezultāts, rīka struktūra, aprēķina metode, pielietojuma piemērs, nepieciešamā 
informācija un rezultāti 
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Rezultāts

LCCA un DH sistēmas LCCA analīze (pdf, lai 
iegūtu papildinformāciju par tēmu) 

Aprēķina rīks LCCA veikšanai siltumapgādes 
sistēmām (Excel rīks) 

Rokasgrāmata par LCCA veikšanu, 
iespējamiem informācijas avotiem un dažādu 
sistēmu salīdzināšanu (pdf, lieto kopā ar Excel 
rīku)
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Att. 2: Rezultātu piemēri attiecībā uz LCCA, autoru bilde [2] 



Instrumenta struktūra 

Excel balstīts rīks 

Vairākas izklājlapas: 

• Ievades izklājlapas 0-3: nepieciešama informācija par 
projektu ar vispārīgo informāciju, būvniecības un 
sākotnējiem ieguldījumiem, ekspluatāciju un uzturēšanu, 
kā arī dzīves beigu scenāriju.

• Lapas «Add. Calc. 1-2»  ir papildu aprēķini, kas darbojas 
automātiski. Datu ievade nav nepieciešama. 

• Lapa «Rezultāti» ir pārskats par dzīves cikla izmaksām. 

• Lapa « Fona dati» satur izvēles informāciju, atsauces un 
teksta blokus. Iespējama ievade. 

• Lapa « Versija» ir informatīva, ievade nav nepieciešama. 
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Att. 3: Ekrānuzņēmums no Excel rīka, autoru bilde [2]



Metode: Neto pašreizējā vērtība (NPV) 

Aprēķins:

• NPV = neto pašreizējā vērtība [€]

• n = pasākuma ieguldījumu ilgums [gadi] 

• t = laika indeksa numurs, ieguldījuma gadi 
[gads] 

• CFt = naudas plūsma t gadā vai, citiem vārdiem 
sakot, starpība starp izmaksām un ienākumiem 
t gadā [€] 

• k = diskonta likme [%] 

Dzīves cikla izmaksas 

Pirmais variants: LCC = I + A + R + E (ja ir zināms 
dzīves beigu scenārijs):

• LCC = dzīves cikla izmaksas 

• I = būvniecības izmaksas (kapitālizmaksas) 

• A = gada ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 

• R = papildus izmaksas 

• E = dzīves cikla beigu izmaksas 

Otrais variants LCC = I + A + R – Res (ja nav zināms 
dzīves beigu scenārijs):

• Res = atlikusī vērtība 

Neto pašreizējā vērtība 
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Aprēķina metode 



Priekšnoteikumi

Kāda informācija ir nepieciešama lietotājiem?

Izvelētais objekts 

Ja salīdzina ar citām DH sistēmām: dzīves cikla garums 

Būvniecības izmaksas (kapitālizmaksas)

Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 

Ja pieejams: izmaksas pēc dzīves beigu scenāriju 

Tehnoloģiju dati 

Visas izmaksas un ieņēmumi bez PVN.
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Priekšnoteikumi – Izvelētais objekts 

Vesela (LT)DH sistēma

Sistēmu robežu līmeņi: ieskaitot 
visu nepieciešamo, lai sasniegtu 
projekta mērķi

Ņemot vērā iespējamus sistēmu 
robežu līmeņus (sk. attēlu)
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Att. 4: Rīkam iespējami vairāki sistēmas robežu līmeņi [3] 



Diskonta likme 

Rokasgrāmatā sniegts ieteikums diskonta likmes izvēlei saskaņā ar 
ES noteikumiem un ieteikumiem 

Dzīves cikla garums 

Ja izvēlētais objekts tiks salīdzināts ar citu sistēmas alternatīvu: 
tāds pats dzīves cikla ilgums kā alternatīva 

Ja salīdzinājums netiks veikts, rīks automātiski izvēlēsies no 
saraksta komponentu ar garāko tehnisko kalpošanas laiku nekā 
dzīves cikla garumu 

Būvniecība (kapitālizmaksas) 

komponentes, kas nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai, 
ieskaitot:

• Ekspluatācijas nodošanas gads 

• Izmaksas 

• Tehniskais kalpošanas laiks 

Papildus izmaksas

Rokasgrāmata ar detalizētu iespējamo kapitālizmaksu sarakstu un 
tipisko kalpošanas laiku 
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Priekšnoteikumi – vispārīga informācija un izmaksas 



Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 

Ekspluatācijas izmaksas 

• Degvielas izmaksas 

• Vispārējās darbības izmaksas kā x% no siltumenerģijas 
ražošanas EUR / MWh vai vienreizēja summa EUR / gadā

Uzturēšanas izmaksas

• X% no ieguldījuma vai vienreizēja maksājuma EUR / gadā 

• Paredzamais izmaksu pieaugums % / gadā 

Tehnoloģiju dati 

Siltuma sadale 

• Izmantošanas stundas h / gadā 

• Vidējie siltuma zudumi % DH sistēmā

Siltuma jauda 

• Ražošanas iekārtas uzstādīšanas vai demontāžas gads 

• Veiktspēja (kW) vai saražotā siltuma daudzums (MWh / gadā) 

Piegādātā siltuma sadalīšana starp siltuma ražotnēm

• Termiskā efektivitāte (%), siltumsūkņiem (COP vai SPF)

• Ja tiek izmantota koģenerācija: elektriskā efektivitāte 

• Ja tiek izmantotas vairākas ražotnes: īpatsvars
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Priekšnoteikumi – izmaksas un papildu informācija 



Dzīves beigu scenārijs 

Ja lietotājam ir pieejama detalizēta informācija par dzīves cikla beigu scenāriju, tad arī  
izmaksas par

• Ekspluatācijas pārtraukšanu

• Demontāžu vai komponentu atstāšanu uz vietas 

• Ja demontē: iznīcināšanu vai pārstrādi 

Ja lietotājam nav pieejama detalizēta informācija par dzīves cikla beigu scenāriju, rīks 
automātiski noteiks visas sistēmas atlikušo vērtību 
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Priekšnoteikumi – dzīves cikla beigu scenārijs 



Aprēķina piemērs: Gulbenes pilot-projekts

Apkures sistēmas uzstādīšana 2019. gadā 

Siltuma nodrošināšana 3 pašvaldības ēkām, ko 
ražo biomasas katls (199 kWth)

Siltuma sadalīšana, izmantojot nelielu tīklu 

Viedā uzskaites sistēma visās ēkās, kuras 
saņem siltumu no vietējās apkures sistēmas 
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Fig. 5: Siltummezgls, Foto: Sandis Kalniņš  [4] 



Sistēmas robežas

Projekta mērķis: vietējās apkures sistēmas uzstādīšana 

Sistēmu robežas, tostarp: 

• Biomasas katls

• Neliela siltumtrase 

Nav uzskaitāms: viedā uzskaites sistēma, jo: 

• nav nepieciešama projekta mērķim (apkures 
sistēmas uzstādīšana)  Sistēma darbotos arī bez 
viedās uzskaites sistēmas 

• komponente ir ārpus sistēmas robežām 
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Aprēķina piemērs: Gulbenes pilot-projekts

Ievaddatu atspoguļošana tiešraidē 
izmantojot rīku 

Fig. 3: Ekrānuzņēmums no Excel rīka, autoru bilde [2]



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Secinājumi
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Iespējas

Lietotājiem ir iespēja 

• Noteikt (LT)DH sistēmas dzīves cikla izmaksas 

• Salīdzināt ar alternatīvām sistēmām (jauna 
Excel faila izveidošana) 

Caurspīdīga aprēķina metode, ievērojot 
tehnoloģiju stāvokli un zināšanas 

Ņemt vērā naudas laika vērtību 

Savu pieņēmumu izmantošana

Ierobežojumi

Tik tālu… 

• Garākais dzīves cikla ilgums = 100 gadi 

• Ja tiek veikti salīdzinājumi ar citām 
alternatīvām sistēmām, jāpiemēro vienādi 
pamatnosacījumi (piemēram, dzīves cikla 
ilgums, diskonta likme utt.)

• Rezultāti neatspoguļo realitāti, bet sniedz 
prognozi par dzīves cikla izmaksām 
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Secinājumi
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Atsauces
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