
ENERĢIJAS DIENA 

21.11.2018. 

UZVEDĪBAS MAIŅAS AKTIVITĀTE 
Daugavpilī 

„ILGTSPĒJĪGA ARHITEKTŪRA UN BŪVNIECĪBA BŪTISKI IETEKMĒ EKOLOĢIJU, JO ĒKAS IR LIELĀKIE ENERĢIJAS 

PATĒRĒTĀJI”/ arhitekts Štefans Bēnišs 
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no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. 

norisināsies konkurss 

pašvaldības ēkās, 

rīkos pašvaldība sadarbībā ar 

piesaistītiem ekspertiem 

energopārvaldības jomā. 

KONKURSS –  

„Enerģijas taupīšanas sacensības”  
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Nolikums tiek izstrādāts, apstiprināts un 

publicēts pašvaldības interneta vietnē - 

www.daugavpils.lv.  

Izvēlēto ēku iestāžu vadītājiem tiks 

iesūtīts uzaicinājums (decembrī). 

 

 

KONKURSA – izsludināšana 

http://www.daugavpils.lv/
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samazināt Pašvaldības ēkās enerģijas 

patēriņu līdz 15%,  

paaugstināt pašvaldības ēku lietotāju 

zināšanas par enerģijas taupīšanu,  

mainīt uzvedību un enerģijas lietošanas 

paradumus darbavietā, 

rādīt pozitīvo piemēru pilsētas 

iedzīvotājiem attiecībā uz energoefektivitāti 

un pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

KONKURSS – mērķis 
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ne vairāk kā septiņas Daugavpils pilsētas 

pašvaldības publiskās ēkas,  

ēkas, kurās ir veikti energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi un ir konstatēts 

vismazākais vidējais ietaupījums pēdējos 

gados, 

katra iestādes ēka izveido energokomandu 

(5-7 cilv.) un ieceļ energopārvaldnieku, kuri 

būs atbildīgi par enerģijas taupīšanas 

kampaņas ieviešanu. 

KONKURSA – dalībnieki 
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Piedalās apmācībās un 

semināros, 

izstrādā rīcības plānu,  

īsteno pasākumus, kas veicina 

paradumu maiņu darbavietās, 

iesaista un motivē kolēģus, 

regulāri ievada datus enerģijas 

monitoringa platformā 

www.energoplanosana.lv.  

KONKURSS – energokomanda 

http://www.energoplanosana.lv/
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Par konkursa uzvarētājiem pasludina 

energokomandu noteiktā ēkā, kura 

sasniegusi lielāko kumulatīvo enerģijas 

ietaupījumu (%), salīdzinot ēkas 2019. 

gada datus ar atsauces periodu,  

ņemot vēra energokomandas aktivitāti. 

 

KONKURSA – vērtēšana 
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Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji 

saņem naudas balvas: 

1.vieta – 1000 EUR,  

2.vieta  – 500 EUR, 

3.vieta – 200 EUR. 

Apbalvošana 01.2020.(datums tiks precizēts). 

KONKURSA – balvas 
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Pašvaldības iestāžu ēkas paralēli sacenšas 

enerģijas taupīšanas sacensībās ar citām 

12 ēkām no 4 Latvijas pašvaldībām: 

Bauskas, Tukuma, Saldus un Ķeguma novadu 

pašvaldībām.  

KONKURSA – papildus iespēja! 



Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments   www.daugavpils.lv 

Paldies par uzmanību! 

Jautājumi… 

VEIKSMI DARBOS! 

 

Helēna Trošimova  

Vecākā eksperte projektu jautājumos - 
Energopārvaldnieks 

Kr. Valdemāra ielā 13, 201. kab.  

Tālrunis: (+371) 654 76061  

e-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv  

 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto:helena.trosimova@daugavpils.lv

