
Tirgus kapacitātes celšana –metodisko norādījumu sagatavošana finansējuma saņēmējiem 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Tehnoloģiju 

pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" un "Atjaunojamo energoresursu 

izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" kvalitatīvai projektu ieviešanai un 

monitoringa veikšanai. 

Darba uzdevums 

1. Sagatavot metodiskos norādījumus iekārtu (saules elektrostacijas (baterijas), saules 

kolektoru sistēmas, vēja elektrostacijas, hidroelektrostacijas, šķeldas, biomasas granulu, salmu 

un biogāzes tehnoloģijas, šķeldas, biomasas granulu, salmu un biogāzes koģenerācijas 

elektrostaciju koģenerācijas iekārtas, atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas, kuras 

izmantojot atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu 

emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites 

cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju, energoavoti ar siltuma sūkņiem) būvniecības/uzstādīšanas 

procesa vadībai, uzraudzībai un monitoringa veikšanai. Metodiskiem norādījumiem 

finansējuma saņēmējiem jāsatur: 

a) ieteikumi tehniskās dokumentācijas nodrošināšanai: 

- nepieciešamo dokumentu saraksts (t.sk. atļaujas, saskaņojumi u.c.) visos projektu etapos 

(pirms darbu uzsākšanas, darbu veikšanas laikā, pēc darbu pabeigšanas), kuri 

jānodrošina pasūtītājam atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Norādīt dokumentu 

izdevēju institūciju un normatīvo aktu pamatojumu, 

- nepieciešamo dokumentu saraksts, kuri jānodrošina iekārtas piegādātājam, 

montētājam vai būvdarbu veicējam, 

- sniegt informāciju par izņēmumu gadījumiem. 

b) informācija par riskiem būvniecības, iekārtu montāžas darbu procesā, kam jāpievērš 

īpaša uzmanība, t.sk. informācija par visbiežāk pieļautajām kļūdām un kā no tām 

izvairīties; 

 

c) metodiskais materiāls iekārtu saražotās enerģijas pareizai datu uzskaitei un 

uzkrāšanai, lai iegūtu visu nepieciešamo informāciju projektu rezultātu (kopējā 

projekta un atsevišķi katras projektā uzstādītās iekārtas emitētā CO2 samazinājuma 

noteikšanai) monitoringa veikšanai.; 

d) ieteikumi finansējuma saņēmējiem iekārtu apsaimniekošanai (kam pievērst uzmanību, 

piem., regulārās apkopes, kurināmā izvēle, maināmās detaļas, pareiza ekspluatācija utml.) 

2. Sniegt izstrādātās metodikas prezentāciju SIA "Vides investīciju fonds" darbiniekiem. 

Darba nodevumi: 
1. Metodiskie norādījumi finansējuma saņēmējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklātajā konkursā "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem 

energoresursiem" un "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai" kvalitatīvai projektu īstenošanai – papīra veidā vienā eksemplārā un 

elektroniskā veidā (CD disks). 

2. Prezentācija izstrādātajai metodikai – papīra veidā vienā eksemplārā un elektroniskā veidā 

(CD disks). 

Darbu veikšanai saistošie normatīvajiem akti, tai skaitā : 

a. Ministru kabineta 12.05.2011. noteikums Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem 

energoresursiem" nolikums", 

b. Ministru kabineta 04.01.2011. noteikumi Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums; 

c. Līguma par projektu īstenošanu 5.pielikums "Projekta rezultātu monitoringa pārskats". 


