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1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

1.1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie
rezultāti
(informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra
ielā 19, Daugavpilī” ir paredzēta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana.
Projekta mērķis:
Sekmēt Daugavpils pašvaldības iestādes Daugavpils bērnu veselības centrs (18.novembra ielā 19,
Daugavpilī) ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu.
Projekta 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
Projekta ilgums:
Projekta aktivitātes tika uzsāktas 2015.gadā ar tehniskās dokumentācijas izstrādi un projekta realizācijas
iespējamo izmaksu noteikšanas. Būvniecības darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība tiks uzsākti
2018.gada II ceturksnī.
Projekta īstenošana nodrošinās pašvaldības medicīnas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un šo iestāžu
energoefektivitātes palielināšanu, kā arī uzlabos ēku ārējo izskatu un pilsētvides pievilcību.
Plānotais projekta īstenošanas ilgums: 18 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas. Projekta
kopējās izmaksas:
Projekta plānotie rezultāti:
•tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un
pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi;
•tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 “Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.
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