
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto ēku energoefektivitātes 

uzlabošanas projektu monitoringa labās prakses piemēri 
 

Darba uzdevuma apraksts: Sagatavot vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk 

– KPFI) finansēto ēku energoefektivitātes uzlabošanas projektu rezultātu novērtēšanas monitoringa 

veikšanai. 

 

1. Pamatinformācija 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāto konkursu ietveros šobrīd tiek realizēti ēku 

energoefektivitātes uzlabošanas projekti pašvaldībās, Latvijas augstskolās, profesionālās izglītības 

iestādēs u.c. 

 

2. Mērķis 

Galvenais šī darba uzdevuma mērķis ir: 

 Iepazīstoties un izvērtējot saistošos normatīvos aktus, ar finansējuma saņēmējiem noslēgtos 

līgumus par projekta realizāciju un iesniegtos projektu pieteikumus, izstrādāt realizēto 

projektu rezultātu novērtēšanas monitoringa metodiku, lai finansējuma saņēmēji objektīvi 

un precīzi varētu novērtēt projektos sasniegto siltumenerģijas ietaupījumu un projekta 

aktivitāšu rezultātā radušos CO2 ietaupījumu salīdzinājumā ar situāciju pirms projekta 

īstenošanas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes 

noteikšanu, lai sasniegtu noslēgtajos līgumos noteiktos mērķus, 

 Piedāvāt risinājumus nestandarta situācijām siltumenerģijas patēriņa noteikšanai pirms un 

pēc projekta (piemēram, ēkās bez siltumenerģijas patēriņa skaitītāja, ēkās, kas pieslēgtas pie 

katlu mājas bez atsevišķas siltumenerģijas uzskaites u.tml.), 

 Izstrādāt metodiku finansējuma saņēmējiem, lai nodrošinātu precīzas un pareizas 

informācijas uzkrāšanu projektu rezultātu novērtēšanai, 

 Izstrādāt labās prakses piemērus un ieteikumus finansējuma saņēmējiem labāku 

siltumenerģijas ietaupījuma rezultātu sasniegšanai un pareizai ēkas apsaimniekošanai pēc 

ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbu veikšanas. 

 

3. Darba apraksts 

Galvenie darba uzdevumi: 

1. Iepazīties ar saistošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā : 

a. Ministru kabineta 25.06.2009. noteikumi Nr.644 "Klimata pārmaiņu finansēto projektu 

īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība", 

b. Ministru kabineta 25.06.2009. noteikumi Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana 

pašvaldību ēkās" nolikums", 

c. Ministru kabineta 08.06.2010 noteikumi Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums", 

d. Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums", 

e. Ministru kabineta 05.05.2010 noteikumi Nr.417 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums", 

f. Ministru kabineta 05.01.2010 noteikumi Nr. 1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 

izglītības iestāžu ēkās" nolikums", 

g. Ministru kabineta 13.01.2009. noteikumi Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina 

metode". 



2. Iepazīties ar līgumiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošanu, kas 

noslēgti starp finansējuma saņēmējiem, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās aizsardzības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds. 

3. Izstrādāt metodiku finansējuma saņēmējiem sasniedzamo projektu rezultātu izvērtēšanai un 

salīdzināšanai ar situāciju pirms projektu realizācijas: 

a. Kopējā projekta un atsevišķi katras projektā iesaistītās ēkas siltumenerģijas ietaupījuma 

noteikšanai (veicot korekciju laikapstākļu dēļ atbilstoši 2009. gada 13. janvāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.39 prasībām), 

b. Kopējā projekta un atsevišķi katras projektā iesaistītās ēkas emitētā CO2 samazinājuma 

noteikšanai. 

4. Izstrādāt ieteikumus KPFI konkursu projektu rezultātu novērtējuma veidlapu uzlabošanai un 

papildināšanai ar informāciju, kas sekmēs pareizu, precīzu un salīdzināmu datu iegūšanu no 

finansējuma saņēmējiem (piemēram, apkures dienu skaits novērtēšanas periodā, iekštelpu 

temperatūra novērtēšanas periodā u.c.). 

5. Izstrādāt metodisko materiālu finansējuma saņēmējiem, lai nodrošinātu projektu rezultātu 

novērtēšanai nepieciešamo rādītāju iegūšanu un uzkrāšanu, kā arī praktiskus ieteikumus, ar 

kuru palīdzību iespējams panākt labākus siltumenerģijas ietaupījuma rezultātus. 

Darba uzdevuma izpildes termiņš: 30 dienas 

 

4. Sagaidāmie rezultāti 

Izpildītāja pienākums būs sasniegt šādus rezultātus: 

 Izstrādāts metodiskais materiāls finansējuma saņēmējiem projektu rezultātu novērtēšanai 

atbilstoši konkursu nolikumiem un projektu līgumiem, 

 Izstrādāti ieteikumi KPFI konkursu, kas saistīti ar ēku energoefektivitātes uzlabošanas 

darbiem, projektu rezultātu novērtējuma veidlapu uzlabošanai un papildināšanai ar 

informāciju, kas sekmēs pareizu, precīzu un salīdzināmu datu iegūšanu no finansējuma 

saņēmējiem (piemēram, apkures dienu skaits novērtēšanas periodā, iekštelpu temperatūra 

novērtēšanas periodā u.c.), 

 Izstrādāts metodiskais materiāls un labās prakses piemēru apkopojums finansējuma 

saņēmējiem pareizai ēkas apsaimniekošanai pēc ēkas energoefektivitātes darbu veikšanas, 

kā arī labāka siltumenerģijas ietaupījuma sasniegšanai. 

Metodika jāiesniedz drukātā formā ar parakstu un tā atšifrējumu, apliecinot tā sagatavotāju, kā arī 

nosūtot elektroniski (MS Excel un/vai Word fromātā) uz e-pasta adresi kpfi@lvif.gov.lv . 

 

5. Nepieciešama kvalifikācija: 

 Nepieciešamas zināšanas par būvniecību, energoauditu veikšanu un tehniskās apsekošanas 

veikšanu; 

 Iepriekšēja pieredze, kas saistīta ar energoauditu veikšanu un tehnisko apsekojumu veikšanu 

ne mazāk kā piecos objektos pēdējo divpadsmit mēnešu laikā; 

 Precizitāte, organizētība, augsta atbildības sajuta. 

 

6. Atlīdzība un citi nosacījumi: 

Pretendents iesniedz piedāvājumu par šajā darba uzdevuma aprakstā minēto rezultātu sasniegšanu, 

minot izpildītāja darba pieredzi energoauditu un saistīto darbu veikšanā, ka arī pievienojot 

izpildītāja CV un energoauditora sertifikāta kopiju. 

Piedāvājums iesniedzams līdz 2011. gada 22. augustam plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai 

nosūtot pa pastu SIA "Vides investīciju fonds" Ģertrūdes ielā 10/12, Rīga, LV-1010. 

 

Kontaktpersona jautājumu gadījumā: projektu vadītāja Ieva Sīmane (tālr.: 67845111). 
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