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Preses - relīze                                                                       2022.gada 11.jūlijā 

 

Būvdarbu līguma noslēgšana projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu 

energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/21/A/011) ietvaros 

 

Š.g. 11.jūlijā starp SIA “Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA “BALTIC ELEKTROMONTĀŽA” 

(Izpildītājs), pamatojoties uz iepirkuma procedūras Nr.DŪ-2022/1 rezultātiem, tika parakstīts 

būvdarbu līgums “Saules elektrostaciju izbūve sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” 

objektos”, kas tiks īstenots ERAF līdzfinansētā projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko 

procesu energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros.  
 

 

Šī līguma ietvaros Izpildītājam, uz izstrādātās būvniecības ieceres 

dokumentācijas pamata, ir jāveic darbus SIA “Daugavpils ūdens” 

objektos: 

• 90 kW saules elektrostacijas izbūve ūdens atdzelžošanas stacijā  

“Ziemeļi”; 

• 70 kW saules elektrostacijas izbūve ūdens sūkņu stacijā “Vingri 2”. 

 

 

Ņemot vērā augošās energoresursu izmaksas, saules enerģijas 

izmantošana lielāko ūdens sagatavošanas staciju energoapgādei 

palīdzēs uzņēmumam izvairīties no straujas elektroenerģijas izmaksu 

pieauguma un palielinās neatkarību no svārstīgajām energoresursu 

cenām. 

 
Noslēgtā līguma summa bez PVN - 142 867,92 EUR. 

 

 

Projekta mērķis – sekmēt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu 

energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu, izmantojot pašu patēriņam 

saules elektrostacijās saražotu enerģiju un elektroenerģiju taupošas iekārtas.  

 

Projekta mērķa sasniegšanai, papildus saules paneļu sistēmu izbūvei ūdens sagatavošanas stacijās, ir 

paredzēta novecojušo un enerģiju patērējošo iekārtu nomaiņa vēl divos objektos: ūdensgutnē “Vingri 1” 

tiks uzstādīti 4 ūdens sūkņi, savukārt pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās - 4 gaisa putēji un 2 

atgriezenisko dūņu sūkņi. 
 

Visu projektā paredzēto darbību īstenošanas rezultātā tiks samazināts primāras enerģijas patēriņš par 

524,9 MWh gadā, kas samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu par 57,214 t gadā, no 

atjaunojamiem energoresursiem ražota papildjauda sastādīs 0,160 MW.  

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 765 574,21 EUR bez PVN, t.sk. attiecināmas izmaksas 765 574,21 

EUR (no tām ERAF līdzfinansējums 85% - 650 738,05 EUR un Daugavpils pašvaldības ieguldījums SIA 

“Daugavpils ūdens” pamatkapitālā 15% - 114 836,16 EUR). 

 

Projekta īstenošanas ilgums – līdz 2023.gada 22.jūlijam.  
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