Par SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/063 īstenošanu
Pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/17/I/063 SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” uzsākusi projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā
19, Daugavpilī” realizāciju.
Projekta mērķis:
Sekmēt Daugavpils pašvaldības iestādes SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanai ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu sasniedzot sekojošus
skaitliskas vērtības:
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Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās
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No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda

0,021

3

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā

35,87

Projekta noteiktas galvenās darbības:
1.
Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādāšana:
1.1.
Energoaudita veikšana un būvprojekta izstrāde.
2.
Būvdarbu veikšana:
2.1.
Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana;
2.2.
Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
2.3.
Apkures sistēmas renovācija;
2.4.
Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana;
2.5.
Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.
3.
Autoruzraudzība.
4.
Būvuzraudzība.
5.
Projekta publicitātes nodrošināšana.
6.
Būves nodošana ekspluatācijā.

243665,22

kWh/gadā
MW
CO2 ekvivalenta
tonnas

Projekta kopējie izdevumi:
706 859.80 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi sastāda 665 424,50 EUR.
Projekta realizācijai tiek piešķirta ERAF atbalsta summa 85 % apmērā no attiecināmajiem
izdevumiem vai 565 610,82 EUR.
Tiek noteikts pašvaldības finansējums (SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”) 15 % apmērā no
attiecināmajiem izdevumiem vai 99 813,68 EUR.
Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 41 435,30 EUR.
Projekta darbību īstenošanas laiks ir 15 mēneši.
Tiek noslēgts sadarbības līgums ar būvniecības kompāniju SIA “LAGRON” par būvdarbu
veikšanu un 2018.gada 26. jūnijā tiek uzsākti būvniecības darbi. Būvuzraudzību projektā realizācijas
gaitā nodrošina SIA “INRI” specialisti.
No būvdarbu uzsākšanās līdz decembra vidum tiek veikta fasādes un cokola siltināšana, logu
un lūku nomaiņa, tiek izveidots jauns jumtu segums. Līdz jaunās apkures sezonas uzsākšanai, tiek
veiktas apkures sistēmas renovācijas/rekonstrukcijas darbi: tiek pārbūvēta esoša viencauruļu sistēma
uz divcauruļu, tiek uzstādīti jaunie radiatori ar regulēšanas vārstiem, uzstādīti balansieri, veikta
siltummezgla automatizācija. Tiek izbūvēta saules kolektoru sistēmas tehnoloģiskā daļa. Tiek
uzstādītas automatizētas ventilācijas sagatavošanas iekārtas ar siltuma rekuperāciju. Notiek gaisa
vadu montāža iekštēlpās. Daļēji tiek nomainīta jaunā elektroinstalācija, daļēji nomainīti esošie
gaismekļi (luminiscētas spuldzes, kvēlspuldzes un halogēna spuldzes) uz jauniem LED gaismekļiem.
Tiek uzsāktas ēkas griestu atjaunošanas darbi. Būvuzņēmējs no celtniecības sakuma nodrošināja
darbu izpildi uz 89 procentiem un ņemot vārā jau sasniegtus veiksmīgus rezultātus pastāv liela
varbūtība, ka projekta līguma noteiktais darbību īstenošanas laiks tiks saīsināts.
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