
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - 

Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” (Nr. 4.2.2.0/18/I/008) jaunumi (02.02.2021.) 

 

 SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2021.gada 28.janvārī divas SIA “Daugavpils ūdens” ēkas  - 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēka un Administrācijas ēka - tika pieņemtas 

ekspluatācijā. Uzņēmuma ēku energoefektivitātes paaugstināšana kļuva iespējama tikai pateicoties dalībai  

projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – 

Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kurā izdevās piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus. 

 Saskaņā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, projekta kopējās 

izmaksas sastāda – 1 124 402,52 EUR bez PVN, t.sk. ERAF līdzekļi  – 887 520.86 EUR vai 81.22% no 

attiecināmajām izmaksām un SIA “Daugavpils ūdens” līdzekļi – 236 881,66 EUR. 

  

 Sagatavošanas darbi (ēku energoaudits un projektēšanas darbi) tika paveikti 2017.-2018.gadu periodā, 

savukārt 2019.gada februārī tika parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, 

2019.gada novembrī būvniecības un būvuzraudzības līgumi. 

 Sākot ar 2020.gada februāri 2 uzņēmuma ēkās būvuzņēmējs SIA “LAGRON” izpildīja liela mēroga 

energoefektivitātes paaugstināšanas darbus – ēku ārsienu, cokola, bēniņu pārsegu un pamata sienu siltināšanu;  ēku 

apkures un karsta ūdens sistēmas rekonstrukciju; ēku jumta segumu, veco logu un ārdurvju nomaiņu; enerģijas 

taupīšanas lampu uzstādīšanu; rekuperācijas ventilācijas sistēmas izbūvi ar daļēju siltuma novadīšanu uz blakus 

zonām; automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanu. Paveikto darbu 

rezultātā atjaunotās ēkas atbilst B līmeņa energoefektivitātes klasei (pirms projekta īstenošanas – F klase). 

Būvuzraudzību nodrošināja SIA „Firma L4”, autoruzraudzību – SIA “REM PRO”.  

 

Pilnīgi mainījies arī ēku un 

telpu vizuālais izskats, 

uzlaboti apstākļi klientu 

pieņemšanai (t.sk. cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem) un 

nodrošināta sakārtota darba 

vide uzņēmuma darbiniekiem.  

 

                          Attēlos - ēku izskats pirms un pēc būvdarbu pabeigšanas (2020.g. un 2021.g.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekta mērķis - sekmēt kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” 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 emisijas, sekmējot ilgtermiņā 

energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības kapitālsabiedrības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi 

un elektroenerģiju, 

• tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-15 “Ēku 

norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. 
 

Papildinformācija – kontakti@daugavpils.udens.lv 
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