
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - 

Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” (Nr. 4.2.2.0/18/I/008) aktualitātes (18.09.2020.) 

 

 

      SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sākot ar š.g. martu, kad tika uzsākti būvdarbi  projekta 

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 

3, Daugavpilī” ietvaros,  tika paveikti sekojoši darbi 2 uzņēmuma ēkās:  

 

 

• Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkā ir 

pabeigti visi ieplānotie būvdarbi un notiek 

izpilddokumentācijas pārbaude pirms objekta nodošanas 

ekspluatācijā. Šajā ēkā ir nomainīti logi un durvis, nosiltināts 

ēkas cokols, bēniņi un ārsienas, veikti fasādes apdares darbi un 

jumta seguma atjaunošana, ir uzstādītas enerģijas taupīšanas 

lampas un automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma. Pilnībā 

izmainīta apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu 

darbība (ērts klimats iekštelpās ir nodrošināts ar gaisa 

rekuperāciju, t.i. no telpas izplūstošais siltais gaiss ir izmantots, 

lai sasildītu svaigo pieplūstošo gaisu, un otrādi – pieplūstošā gaisa 

atdzesēšana izmantojot izplūstošo gaisu). Tādejādi samazinās 

slodze uz galvenajiem apkures sistēmas elementiem , kā rezultātā 

samazinās arī apkures un gaisa kondicionēšanas izmaksas. 

 

 

• Savukārt, administrācijas ēkā pašlaik vienlaicīgi strādā vairākas Būvuzņēmēja  brigādes.       

Būvdarbi šajā objektā tika uzsākti š.g. maijā un uz doto brīdī jau 

pabeigti cokola siltināšanas un siltummezgla ierīkošanas darbi, ir 

nomainīti  logi, notiek ārsienu siltināšanas darbi un jauna jumtas se-

guma ieklāšana. Paralēli iekštelpās tiek veikti ventilācijas, apkures 

un apgaismojuma sistēmas  montāžas darbi.  

 

    Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA “LAGRON”, 

būvuzraudzību nodrošina SIA „Firma L4”, autoruzraudzību – SIA 

“REM PRO”.  

 

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - 

Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, kas 

sastāda 81,22% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 887 520,86 EUR. 

 

Projekta mērķis – sekmēt kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” divu ēku (administrācijas ēkas un 

ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkas) energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot 

primārās enerģijas patēriņu. 

 

Projekta plānotie rezultāti: 

• tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisija, sekmējot ilgtermiņa 

energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības kapitālsabiedrības izdevumu samazināšanos par 

siltumapgādi un elektroenerģiju, 

• tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvam “Ēku norobežojošo 

konstrukciju siltumtehnika”. 

 

Papildinformācija – kontakti@daugavpils.udens.lv,  fotoattēli  - www.facebook.com/daugavpilsudens 
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