
 

ERAF projekts 

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības 

ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” (Nr. 4.2.2.0/18/I/008) 

2019.gada 5.februārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un SIA “Daugavpils 

ūdens” noslēdza līgumu par Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) 

projekta  “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības 

kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/18/I/008 (turpmāk- 

Projekts) īstenošanu.  

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 ilgums: 

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 24 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.  

 

Galvenie plānoti būvdarbi: 

• Ēku ārsienu siltināšana; 

• ŪKT tīklu nodaļas sadzīves ēkas bēniņu lūkas siltināšana; 

• Administratīvas ēkas jumta pārseguma papildus siltināšana; 

• Ēku bēniņu pārseguma siltināšana; 

• Ēku cokola un pamata sienu siltināšana; 

• Esošo veco logu nomaiņa; 

• Apgaismes lampu nomaiņa uz energoefektīvām; 

• Rekuperācijas ventilācijas sistēmas izbūve ar daļēju siltuma novadīšanu uz blakus 

zonām; 

• Ēku apkures sistēmas atjaunošana; 

• Karsta ūdens sistēmas rekonstrukcija. 

 

Projekta līgumi: 

Sagatavošanas darbi Projekta īstenošanai tika veikti 2017.-2018.gadu periodā (pirms Līguma 

par projekta īstenošanu parakstīšanas). 

• 2017.gada 29.augustā tika noslēgts līgums ar neatkarīgo ekspertu energoefektivitātes 

jomā (sertifikāts EA2 - 0082) Ēriku Celmiņu par ēku energoaudita veikšanu; 

• 2018.gada 26.janvārī ar SIA “REM PRO” tika parakstīts pakalpojumu līgums 

“Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada 

iela 3, Daugavpilī””. Izstrādātas un Daugavpils pilsētas būvvaldē saskaņotas 4 

apliecinājuma kartes. 

 

2019.gada pirmajā pusē plānots izsludināt būvuzraudzības un būvdarbu iepirkumus, kuru 

rezultātā tiks noslēgti attiecīgie Projekta līgumi. 



 

Projekta kopējas izmaksas: EUR 1 132 155.09, t.sk. attiecināmas izmaksas EUR 1 092 772.89 

ERAF līdzfinansējums EUR 887 520.86 

 

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 būvnormatīva LBN 002-

15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. 
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