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• Ievads

• Kvalitātes prasības energoefektivitātes projektos un citu valstu 
pieredze

• Kādas prasības varam izmantot energoefektivitātes projektos 
Latvijā un piemēri

• RTU atbalsts energoefektivitātes projektu ieviesējiem. 



KVALITĀTES STANDARTI

• Likumdošanas prasības – parasti nosaka minimālās 
prasības un tur kur auksta bīstamība (tvaika kalti, gāzes 
iekārtas utt.) 

• Brīvprātīgās sertifikācijas sistēmas
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ISO 9000



BRĪVPRĀTĪGIE KVALITĀTES/ILGTSPĒJĪGAS BŪVNIECĪBAS 
STANDARTI BŪVNIECĪBĀ



LATVIJĀ AKTĪVS PRIVĀTAIS SEKTORS
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PIEREDZE CITĀS NOZARĒS (ENERĢĒTIKA)

• Veiktspējas tests pirms darbu pieņemšanas – nodošanas ekspluatācija. 
• Līgumos noteikti efektivitātes rādītāji (th, el, jauda, zudumi, troksnis 

utt.) pie noteiktas jaudas, turpgaitas un atgaitas temperatūrām.
• Klients un izpildītājs vienojas par procedūru un standartiem to 

pārbaudei. 
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ĒKA PĒC ATJAUNOŠANAS? 
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Ēkā ir patīkami 
atrasties un 

strādāt

Kvalitatīva, 
droša un 

ilgtspējīga 

Tās 
ekspluatācija 

ir 

ekonomiska  

Augsta
arhitektūras
kvalitāte un 

labiekārtojums 
ap ēku
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LĪDZŠINĒJĀS PROBLĒMAS

• līgumā ar par būvniecību parsti nav iekļautas garantijas: 
pašvaldībai pašai jāveic papildus investīcijas un finanšu korekcija 
pēc-uzraudzības periodā;

• netiek atrunāts, kā plānots pārbaudīt noteiktos inženiertehniskos 
rādītājus (ēkas blīvums, U-vērtības, enerģijas patēriņš);

• netiek sekots sistēmu darbībai – ventilācijas un apkures sistēmu 
ieregulēšana, vadība un regulāra apkope. Tehniskā personāla 
apmācības.



KO VARAM DARĪT JAU ŠOBRĪD

• Nosakām izmērāmas prasības atbilstoši 
tehniskajam projektam un projekta mērķiem

• Kritēriju atspoguļošana iepirkuma 
dokumentācijā, līgumos un pārrunās ar 
iekārtu piegādātājiem un izpildītājiem

• Nosaka skaidru procedūru rādītāju 
pārbaudei – energoefektivitātes rādītāju 
verifikācijas protokols. Tiek noteikta atbildība 
par prasību izpildi 
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ENERGOEFEKTIVITĀTES 
GARANTIJA

Būvniecības līgumā izpildītājs garantē sasniegt noteiktu ēkas 
energoefektivitātes klasi

Vēsturiskais 
patēriņš

PLĀNOTAIS 
ENERGOEFEKTIVITĀTES 

LĪMENIS

Garantētais 
energoefektivitātes 
līmenis / sasniegta 
noteikta enerģijas 

patēriņa klase

Būvniecības līgumā norādītais garantētais energoefektivitātes 
līmenis Mērījumi un verifikācija pārbaude Līguma izpilde un norēķini 

garantijas perioda laikā

Vēsturiskais
patēriņš

PĒC
GARANTIJAS

Faktiskais

enerģijas
patēriņš

M&V

Vēsturiskais
patēriņš

PĒC
GARANTIJAS

Faktiskais

enerģijas
patēriņš

M&V

Trūkst

Sasniegts

Ja plānotā energoefektivitātes 
klase netiek sasniegta, 

izpildītājs atmaksā pārtērēto 
enerģijas daudzumu

Ja sasniegta, pasūtītājs patur 
papildu enerģijas 
ietaupījumus



Energoefektivitātes rādītāju pārbauda
Izpildītāja un klienta komunikācija
Klienta prasības komforts
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• ēkas gaisa caurlaidības testu, kura izmaksas sedz Izpildītājs;

• Izpildītājs iesniedz visu inženierkomunikāciju - termostatisko ventiļu,
gaisa apstrādes iekārtu, apkures un karstā ūdens sistēmas, siltummezgla
iestatījumu režīmu maiņas un siltumenerģijas uzskaites un iekārtu
vadības instrukcijas;

• Saskaņojot ar Pasūtītāju jāveic vienas dienas apmācība par ēku
atbildīgajam apsaimniekotajam un tehniskajam personālam.

• Izpildītājam kopā ar Pasūtītāju un tā nozīmēto ēkas apsaimniekotaju
jāveic iekārtu - siltummezgla, apkures un kārstā ūdens sistēmas un gaisa
apstrādes iekārtu ieregulēšana



BŪVNIECĪBAS LĪGUMS AR ENERGOEFEKTIVITĀTES GARANTIJU 
UN NOTEIKTIEM ĒKAS EKSPLUATĀCIJAS PASĀKUMIEM

12

▪ Tiek noteikti Uzturēšanas pasākumi. Piemērs: 

5 Vidēja termiņa preventīvi uzturēšanas pasākumi
5.1 Radiatoru termostatu vārstu pārbaude (nomaiņa, ja 

nepieciešams)
gab. Reizi 5 gados

5.2 Atgaisotāja pārbaude (nomaiņa, ja nepieciešams) Reizi 5 gados

5.3 Telpu apkures balansēšanas vārstu pārbaude 
(nomaiņa, ja nepieciešams)

Reizi 5 gados

5.4 Karstā ūdens sistēmas cirkulācijas sūkņu pārbaude Reizi 5 gados

5.5 Apkure sistēmas cirkulācijas sūkņu pārbaude Reizi 5 gados

6 Ziņošana Reizi 5 gados

6.1 Ikgadējais projekta darbības plāns. Ne vēlāk kā 
deviņdesmit (90) dienas pirms katra Līguma gada 
pirmās dienas. Ikgadējais projekta darbības plāns 
iekļaus atšifrējumu apsaimniekošanas pasākumiem, 
noteikts laiku, kad iekārtas nedarbosies, un plānu 
kapitālajiem remontiem, un sniegs pamatojumu 
pieņēmumiem par sagatavoto budžetu un iespējamo 
pieejamību attiecīgajā periodā. 

gab. Katru gadu

6.2 Enerģijas monitorings un mērķu ziņošana gab. Katru mēnesi
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PIEMĒRI

Saules paneļu PV Gulbenes pašvaldības administrācijas ēkai



ENERGOEFEKTIVITĀTES GARANTIJA

Iekļaut 5 gadu energoefektivitātes 
garantiju būvniecības iepirkumos: 
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Daudzdzīvokļu ēkās

Pašvaldību ēkās 



ENERGOEFEKTIVITĀTES PAKALPOJUMA LĪGUMS
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Kā virzīties uz priekšu? 

- Gandrīz nulles enerģijas patēriņš
- Vietējo resursu izmantošana 

- Rūpnieciski un Latvijā ražoti fasāžu elementi - Latvijas uzņēmumi Zviedrijā 

- Atjaunojamo resursu integrācija - Sistēmiska pieeja un kvartālu mērogs
(CO2 neitrāli kvartāli)


