
 

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”, 

2018.gada 5.februārī parakstot Vienošanās Nr.4.2.1.2/17/I/010 par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu, uzsāka savu darbību projekta ietvaros, pamatojoties uz 

2016.gada 9.augusta noteikumiem Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. 

Laika posmā no 2018.gada 5.februāra līdz 2018.gada 3.maijam Daugavpils 

Būvniecības tehnikums strādāja ar projekta dokumentāciju projekta ietvaros, pamatojoties 

uz Vienošanās Nr.4.2.1.2/17/I/010 nosacījumiem: 

1. 2018.gada februārī - notika darbs ar dokumentāciju projekta ietvaros, 

pamatojoties uz Vienošanās Nr.4.2.1.2/17/I/010 nosacījumiem, 

nepieciešamie pamatdokumenti projekta ietvaros pēc Vienošanās 

Nr.4.2.1.2/17/I/010 parakstīšanās; 

2. 2018.gada martā – aprīlī - notika darbs ar iepirkumu dokumentāciju projekta 

ietvaros saskaņā ar Iepirkumu plānu, kas 2018.gada 19.februārī tika 

iesniegts CFLA izskatīšanai, izvērtēšanai un apstiprināšanai. Daugavpils 

Būvniecības tehnikums saka gatavot nolikumu būvdarbiem ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanai ar visiem nepieciešamajiem 

pielikumiem, iepriekš apkopojot visu nepieciešamo tehnisko un juridisko 

dokumentāciju, kā būvuzraudzības pakalpojuma procedūru 

energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem, ņemot vērā zemsliekšņa 

iepirkumu PIL (MK 107) un PIL (no 01.03.2017). 2018.gada maijā notiek 

saskaņošanas etaps, kā konsultācijas ar CFLA Latgales reģiona uzraugiem. 

 

Iepriekš minēta darbība notika pamatojoties uz 2016.gada 9.augusta noteikumiem 

Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 

4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un 2018.gada 5.februāra 

Vienošanās Nr.4.2.1.2/17/I/010 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, realizējot 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Profesionālās izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda””, kur projekta mērķis ir 

samazināt primārās enerģijas patēriņu, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, 

uzlabojot Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV “Dagda” administratīvo ēku – mācību 

korpusu, pēc adreses: Brīvības iela 3, Dagda, LV – 5674, Latvija; ēkas kadastra 

apzīmējums – 60090020349001, ēkas kopējā platība ir 1 531,3m², ar sagaidāmo projekta 



galveno rezultātu - siltumenerģijas patēriņa samazinājumu: no 224455,43 kWh līdz 

69994,54 kWh gadā (64,62 % samazinājums) vai no 146,58 kWh/m2 gadā līdz 45,71 

kWh/m2 gadā, kā veicot ERAF ieguldījumus Daugavpils Būvniecības tehnikuma ēkā 

atbilstoši Daugavpils Būvniecības tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijas 2015.-

2020.gadam. 


