
SIA “Daugavpils ūdens” īsteno un papildina enerģijas taupīšanas plānus 

SIA “Daugavpils ūdens” , kā energoietilpīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums, solidarizējoties ar visiem pašvaldības 

elektrības un siltumenerģijas  taupīšanas programmas dalībniekiem, neskatoties uz pastāvīgi veiktiem pasākumiem 

un sasniegtiem rezultātiem enerģijas patēriņa samazināšanai (salīdzinot ar iepriekšējo gadu elektroenerģijas  

patēriņš samazinājās par 12, 4 %, siltumenerģijas patēriņš – par 13, 8 %, degvielas patēriņš – par 9,9 %) , paplašina 

to ar papildaktivitātēm, lai panāktu vēl būtiskākus uzlabojumus 2022./2023.gada apkures sezonā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeit jāatzīmē, ka uzņēmums jau iepriekšējos gados pievērsa šim jautājumam īpašu uzmanību,  realizējot 

energoefektivitātes paaugstināšanas projektus un gūstot labumu no veiktajām izmaiņām, proti:  

 

• Projekta IWAMA ietvaros Daugavpils kanalizācijas attīrīšanas iekārtās tika izveidota atsevišķi ierīču 

grupu elektroenerģijas patēriņa monitoringa sistēma, kas ļauj sekot aprīkojuma iestatījumiem , veikt 

operatīvas korekcijas tehnoloģiskā režīmā un tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu; 

 

• Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – 

Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros 2 uzņēmuma ēkās tika paveikti liela mēroga renovācijas darbi, kuru 

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

 

Ievērojams sasniegums šajā virzienā ir arī “Daugavpils ūdens” energopārvaldības sistēmas izstāde un  sertifikācija 

atbilstoši starptautiskā standarta ISO 50001:2018 prasībām, kas ne tikai apstiprina pašreizējās sistēmas efektivitāti, 

bet arī veicina uz to pastāvīgu pilnveidošanu, uzlabojot rezultātus energopārvaldības jomā. 

 

Tā šogad, ņemot vērā energoresursu cenu straujo pieaugumu, uzņēmuma struktūrvienībās, izanalizējot situāciju un 

pieejamo resursus, tika paveikti šādi darbi  ka PVC logu uzstādīšana, ieejas durvju remonts, apgaismojuma optimi-

zēšana iekštelpās un ārtelpās, gaismekļu lampu nomaiņa uz LED lampām, apkures cauruļu un noslēdzošas arma-

tūras nomaiņa ar siltuma patēriņa termoregulatoru  uzstādīšanu. Labs efekts ir elektroenerģijas biržas "Nord Pool" 

zemāko cenu izmantošana energoietilpīgu darba procesu nodrošināšanai (filtru skalošana, sūkņu ieslēgšana utt.)  

Papildus tam, tiks samazināts primāras enerģijas patēriņš pateicoties tam, ka īstenojamā projekta “SIA 

“Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros ūdens atdzelžošanas 

stacijā  “Ziemeļi ” un ūdens sūkņu stacijā “Vingri  pašu patēriņam tiks izmantota saules elektrostacijas enerģija un 

2 objektos tiks uzstādītas elektroenerģiju taupošas iekārtas (4 ūdens sūkņi - ūdensgutnē “Vingri 1” un 4 gaisa putēji 

un 2 atgriezenisko dūņu sūkņi -kanalizācijas attīrīšanas iekārtās). 

“Daugavpils ūdens” uzskatā, ka visu to pasākumu un projektu īstenošana ļauj ne tikai taupīt energoresursus 

darbavietās, bet arī samazināt uzņēmuma galvenās ražošanas izmaksas un ar šo palīdzēs saglabāt “Daugavpils 

ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas mūsu klientiem pieņemamā līmenī. 

 


