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1. pielikums. Pasākumu saraksts ar indikatīvo budžetu, laika grafiku, atbildīgajiem un plānoto CO2 emisiju 
samazinājumu 

NOZARES un 
darbības 

jomas 

GALVENĀS 
darbības/pasākumi 

Atbildīgā 
struktūrvienība 

Īstenošana 
termiņš  

Indikatīvas 
izmaksas, 

EUR 

Paredzamais 
enerģijas 

ietaupījums 
[MWh/gadā] 

Paredzamā 
atjaunojamās 

enerģijas 
ražošana 

[MWh/gadā] 

Paredzamais 
CO2 

samazinājums 
[t/gadā] 

Sagaidāmais rezultāts 

ĒKAS, APRĪKOJUMS/IEKĀRTAS UN RŪPNIECĪBAS NOZARES:  

Pašvaldību 
ēkas, 
aprīkojums/ 
iekārtas 

4.2. Sertificētas 
energopārvaldības sistēmas 
ieviešana un uzturēšana 

Energopārvaldnieks 2016-2020 
5000 

EUR/gadā 
484 - 98 

Tiešsaistes enerģijas 
monitoringa sistēma; 
apmācīti cilvēki sistēmas 
lietošanā; enerģijas 
patēriņa nepārtraukts 
samazinājums 

4.4.1. Enerģijas patēriņa 
uzraudzība pašvaldības 
kapitālsabiedrībās 

Energopārvaldnieks 2018-2020 
5000 

EUR/gadā 
- - - 

Tiešsaistes enerģijas 
monitoringa sistēma; 
enerģijas patēriņa 
nepārtraukts 
samazinājums 

4.4.2. Energoefektivitātes 
pasākumu īstenošana 
pašvaldības ēkās, piesaistot 
trešās puses finansējumu 

Īpašuma 
pārvaldīšanas 
departaments, 
Attīstības 
departaments 

2017-2020 15 012 999 6181 - 1431 

Visaptveroši atjaunotas 
ēkas; ilgtermiņa 
investīcijas; piesaistīts 
trešās puses 
finansējums (ESKO) 

4.4.3. Gandrīz nulles 
enerģijas patēriņa 
demonstrācijas ēkas 

Attīstības 
departaments 

2016-2020 1 005 000 532 39 118 

Visaptveroši atjaunota 
ēka; plānojot jaunas 
ēkas izbūvi, ietaupījums 
nav paredzēts 

4.4.5. Alternatīvu 
siltumapgādes risinājumu 
integrēšana pašvaldības 
ēkās 

Īpašuma 
pārvaldīšanas 
departaments 

2017-2020 500 000 - 110 22 

Videi draudzīgu 
energoresursu lietojums; 
samazināts 
piesārņojums 
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4.4.7. Ēku 
energoefektivitātes 
pasākumu īstenošana 

Īpašuma 
pārvaldīšanas 
departaments, 
Izglītības pārvalde 

2016-2020 400 000 67   14 
Samazināts enerģijas 
patēriņš un izmaksas; 
uzlabots komforts utt. 

Dzīvojamās 
ēkas 

4.4.4. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides 
piemērošana gandrīz nulles 
un zema enerģijas patēriņa 
ēkām 

Īpašuma 
pārvaldīšanas 
departaments 

2016-2018 - 659 - 133 

Izveidota kārtībā, kā var 
piemērot nodokļu 
atlaides, kā rezultātā 
palielinās to ēku skaits ar 
visaptverošu 
atjaunošanu 

4.4.7. Ēku 
energoefektivitātes 
pasākumu īstenošana 

SIA "DDzKSU" 2016-2020 1 500 000 250   51 
Samazināts enerģijas 
patēriņš un izmaksas; 
uzlabots komforts utt. 

4.4.6. Enerģijas patēriņa 

monitorings daudzdzīvokļu 

ēkās 
SIA "DDzKSU" 2017-2018 1 000 - - - 

Izstrādāts instruments, 
kā plānot daudzdzīvokļu 
ēku visaptverošu 
atjaunošanu un/vai 
sakārtošanu 

Ielu 
apgaismojums 

4.2. Sertificētas 
energopārvaldības sistēmas 
ieviešana un uzturēšana 

Komunālā 
saimniecības 
pārvalde 

2016-2020 
7000 

EUR/gadā  
69 - 8 

Tiešsaistes enerģijas 
monitoringa sistēma; 
enerģijas patēriņa 
nepārtraukts 
samazinājums 

4.5.2. Ielu apgaismojuma 
tīklu renovācija un 
uzstādīšana pilsētā vēl 
neapgaismotajās ielās 

Komunālā 
saimniecības 
pārvalde 

2016-2021 550 000 - - - 

Lai gan elektroenerģijas 
patēriņš pieaugs šī 
pasākuma ietvaros, 
piemērojot zaļo 
iepirkumu, tas tiks 
samazināts līdz 
minimumam 
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4.5.3. Gaismekļu un 
luksoforu nomaiņa 

Komunālā 
saimniecības 
pārvalde 

2016-2022 6 640 924 1790 - 195 

Samazināts 
elektroenerģijas patēriņš 
un izmaksas; moderns 
apgaismojums 

VIETĒJA CENTRALIZĒTA SILTUMENERĢIJA/DZESĒŠANA,  KOĢENERĀCIJA:  

Siltumapgāde 

4.3.1. Energoefektivitātes 
pasākumi katlu mājās un 
koģenerācijas stacijās –
energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumi, 
atbilstoši ieviestajai Vides 
pārvaldības sistēmai 

PAS “Daugavpils 
siltumtīkli” 

2017-2020 1 000 000 2 750 - 556 

Paaugstināts lietderības 
koeficients katlu mājās 
un koģenerācijas 
stacijās, ka arī 
uzņēmuma ēkās 

4.3.2. Kurināmā maiņas 
projekti – katlu mājas Nr.3 
rekonstrukcija, veicot jaunas 
katlumājas ar jaudu 30 MW 
(15x2) un kurināmo – šķeldu 
izbūvi Mendeļejeva ielā 13A, 
Daugavpilī 

PAS “Daugavpils 
siltumtīkli” 

2018 
(1.kārta) 

2025 
(2.kārta) 

7 000 000 
 

- 200 000 40 400 

Samazināts fosilā 
kurināmā patēriņš; 
moderna biomasas katlu 
māja; samazināts gaisa 
piesārņojums; vietējā 
darbaspēka 
palielinājums  

4.3.3. Siltumtīklu nomaiņa 
un siltumenerģijas zudumu 
samazināšana (L=14,07 km) 

PAS “Daugavpils 
siltumtīkli” 

2017-2020 5 725 000 1 220 - 246 
Samazināti 
siltumenerģijas zudumi; 
efektīva CSS  

4.3.4. Enerģijas patēriņa 
samazinājums pie gala 
patērētāja 

SIA “DDzKSU” un 
citi1 

2017-2020 3 632 963 605 - 122 

Visaptveroši renovētas 
ēkas; ilgtermiņa 
investīcijas; investīcijas 
rēķinātas uz 4 gadiem 

                                                
1 atbilstoši Energoefektivitātes likumam 6. panta otrās daļas prasībām un attiecīgajiem MK noteikumiem. 
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4.3.4. Daugavpils 
ilgtspējīgas centralizētās 
siltumapgādes sistēmas 
iespēju analīze 

PAS “Daugavpils 
siltumtīkli” 

2017-2020 
5 000 - 
20 000 

- - - 

Izstrādāts Daugavpils 
ilgtspējīgas centralizētās 
siltumapgādes sistēmas 
attīstības dokuments 

Transports 

4.2. Sertificētas 
energopārvaldības sistēmas 
ieviešana un uzturēšana 

AS “Daugavpils 
satiksme” 

2016-2020 
3000 

EUR/gadā 
172 - 35 

Tiešsaistes enerģijas 
monitoringa sistēma; 
apmācīti cilvēki sistēmas 
lietošanā; enerģijas 
patēriņa nepārtraukts 
samazinājums 

4.7.1. Videi draudzīgu 
pārvietošanās veidu 
infrastruktūras attīstība –
mobilitātes plāna izstrāde 

Attīstības 
departaments 

2018-2020 
5000 - 
10000 

- - - 

Optimizētas transporta 
plūsmas; samazināts 
gaisa piesārņojums; 
plašāks sabiedriskā 
transporta lietojums  

4.7.2. Sabiedriskā 
transporta modernizēšana - 
Videi draudzīga sabiedriskā 
transporta infrastruktūras 
attīstībai Daugavpils pilsētā 
 

AS “Daugavpils 
satiksme” 

2017-2020 15 855 447  30 511   70.5  

Samazināts 
elektroenerģijas patēriņš 
un izmaksas, jauna 
tramvaju maršruta līnijas 
izbūve, utt. 

4.7.2. Sabiedriskā 
transporta modernizēšana -
Autobusu parka ritošā 
sastāva atjaunošana, 
iegādājoties videi 
draudzīgākus autobusus 

AS “Daugavpils 
satiksme” 

2017-2020 2 145 000 75   15 
Samazināts enerģijas 
patēriņš un izmaksas; 
uzlabots komforts utt. 
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PRODUKTU UN PAKALPOJUMU PUBLISKAIS IEPIRKUMS:  

Energoefektivit
ātes prasības/ 
standarti 

Zaļā publiskā iepirkuma 
procedūras izstrāde un 
lietojums pašvaldības 
iepirkumos 

Centralizēto 
iepirkumu nodaļa 

2016-2020 
1000 

EUR/gadā 
- - - 

Ieekonomētas izmaksas 
un samazināta ietekme 
uz vidi 

DARBS AR IEDZĪVOTĀJIEM UN IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM:  

Informētības 
pasākumi un 
vietējā tīkla 
izveide 

4.6. Sabiedrības 
informēšanas pasākumi 

IERP darba grupa; 
Sabiedrisko 
attiecību un 
marketinga daļa 

2016-2020 
7 000 

EUR/gadā 
84 - 17 

Izglītota sabiedrība; 
samazināti enerģijas 
resursi un patēriņš utt. 

 


