8.1 pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras

SEAP PLUS - eksperta pakalpojums, izstrādājot Ilgtspējīgas
Enerģētikas rīcības plānus
NOLIKUMS
(identifikācijas Nr. VIF2013/5)
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
1. Iepirkuma identifikācijas numurs
VIF2013/5
2. Pasūtītājs
SIA "Vides investīciju fonds"
Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. 40003339615
Konts: LV60HABA0551033064782
AS "SWEDBANK"
HABALV22
Kontaktpersona nolikuma saņemšanai un par tehniskiem jautājumiem: Gints Kārkliņš, tālr. 67845111,
elektroniskā pasta adrese: gints.karklins@lvif.gov.lv.
3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Pretendents veic Līvānu, Ludzas, Kārsavas, Viļānu un Balvu pašvaldībām (turpmāk tekstā Pašvaldības) sekojošu Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānu (turpmāk tekstā - IERP) nodaļu
izstrādi:
3.1.1. Pašvaldības energopatēriņš un CO2 emisijas laika posmā no 2000. – 2012. gadam:
3.1.1.1.
Elektrības patēriņš un CO2 emisijas;
3.1.1.2.
Siltumapgāde un CO2 emisijas;
3.1.1.3.
Transporta sektors un CO2 emisijas;
3.1.1.4.
Kopējais CO2 izmešu novērtējums.
Apakšsadaļās, ietverot sekojošu informāciju:
 Aprēķinātās CO2 emisijas un aktuālās situācijas apraksts;
 CO2 emisiju raksturojošas diagrammas vai grafiki;
 Galvenie rīcības virzieni CO2 izmešu samazināšanai.
3.1.2. Iespējas finanšu piesaistei.
3.1.3. Rīcības plāna pārskatīšanas un izpildes monitorings.
3.2. Pretendents sagatavo pašvaldību IERP aizpildītas sekojošas veidlapas (2.pielikums)
3.2.1. Vispārējā stratēģija;
3.2.2. IERP – rīcības, fondi, atbildības;
3.2.3. Bāzes emisiju uzskaite 1;
3.2.4. Bāzes emisiju uzskaite 2.

3.3. Pretendents piedalās SEAP PLUS projekta WP2 Twinning partneru sanāksmē ar prezentāciju
vienā no Pašvaldībām 2013. gada oktobrī, prezentējot izstrādāto dokumentu sadaļu:
"Pašvaldības energopatēriņš un CO2 emisijas laika posmā no 2000. – 2012. gadam".
Pretendents sagatavoto prezentācijas materiālu un iesniedz LVIF 5 dienas pirms prezentācijas
izskatīšanai.
3.4. Sadaļās ietverto informāciju par galvenajiem rīcības virzieniem CO2 izmešu samazināšanā
pretendents izstrādā, konsultējoties ar Pašvaldībām un LVIF. Pretendents kopīgi vienojas ar
katru no Pašvaldībām par izstrādāto rīcību iekļaušanu IERP.
3.5. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina darba uzdevuma izpildi, vēlams izmantojot
datorprogrammas MARKAL (http://www.iea-etsap.org/web/Markal.asp) un TRNSYS
(http://sel.me.wisc.edu/trnsys/).
3.6. Pretendents sagatavotos gala dokumentus iesniedz izklājlapas un teksta redaktora formātā.
3.7. CPV kods:
4. Paredzamais iepirkuma līguma termiņš un summa
4.1. Paredzamais iepirkuma līguma termiņš – 2013. gada 15.novembris, paredzot sagatavot
sekojošus starp nodevumus:
4.1.1. 2013. gada 1.oktobrī 1. nodevumu – Pašvaldību energopatēriņš un CO2 emisijas laika
posmā no 2000. – 2012. gadam.
4.1.2. 2013. gada 1. novembrī 2. nodevumu – Pašvaldību iespējas finanšu piesaistei un Rīcības
plāna pārskatīšanas un izpildes monitorings.
4.1.3. 2013. gada 15. novembrī – gala versiju pašvaldību IERP dokumentam un veidlapām
(Vispārējā stratēģija; IERP – rīcības; fondi; atbildības; Bāzes emisiju uzskaite 1; Bāzes
emisiju uzskaite 2 – 2. pielikums)
4.2. Paredzamā iepirkuma līguma maksimālā summa: 10 000.00 lati.
4.3. Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā vismaz 90 darba dienas no piedāvājumu
atvēršanas brīža, iepirkuma uzvarētājam - līdz līgumsaistību izpildei.
5. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
5.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai sūtot pa pastu līdz 2013. gada 12. augustam
plkst.17:00, aploksnē ar norādi "SEAP PLUS - eksperta pakalpojums, izstrādājot Ilgtspējīgas
Enerģētikas rīcības plānus". Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma "Instrukcija
pretendentiem" 5.2.punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
5.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA "Vides investīciju fonds" (turpmāk – LVIF), Ģertrūdes
iela 10/12, Rīgā, LV-1010.
5.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
5.4. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 5.1.apakšpunktā minētā termiņa, tiks neatvērtā veidā nosūtīts pa
pastu atpakaļ Pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.
5.5. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā.
6. Piedāvājuma noformējums
6.1. Piedāvājumu Pretendents iesniedz aizlīmētā aploksnē 1 (vienā eksemplārā), uz kuras norāda:
6.1.1. pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi;
6.1.2. Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;
6.1.3. atzīmi "SEAP PLUS - eksperta pakalpojums, izstrādājot Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības
plānus".
6.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta
pārstāvis, kuram ir šādas tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno attiecīgi noformēta pilnvara.

6.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus
dokumentus var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem piedāvājuma dokumentiem
jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām.
6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem
un svītrojumiem vai citām īpatnībām.
6.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pretējā gadījumā iepirkuma komisija iesniegto
piedāvājumu nevērtēs. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas
autentiskumu, tā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
6.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem nolikuma noteikumiem.
6.7. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un tikai par visu iepirkuma
priekšmeta apjomu (nolikuma 3.punkts).
7. Prasības Pretendentam:
7.1. Pretendents var būt fiziska persona vai juridiska persona, kas reģistrēta spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.2. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie
Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, tai skaitā Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi valstī, kurā tas reģistrēts.
7.3. Pretendents nedrīkst nodot apakšuzņēmējiem paredzamos darbus.
8. Iesniedzamie dokumenti:
8.1. Pretendenta (juridiskas personas) atlases dokumenti:
8.1.1. piedāvājuma vēstule (1.pielikums);
8.1.2. rakstisks uzņēmuma vadītāja apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie noteikumi;
8.1.3. Pretendenta apliecinājums, ka spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav
konstatēti viņa profesionālās darbības pārkāpumi;
8.1.4. Pretendenta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
8.1.5. Pretendenta darbinieku CV un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un/vai sertifikāti.
8.1.6. Visos Pretendenta atlases dokumentos Pretendenta nosaukumam un rekvizītiem ir
jāatbilst Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstī reģistrācijas apliecībā minētajam.
8.1.7. Saraksts ar pašvaldībām, kuru IERP izstrādē Pretendents ir piedalījies laika posmā līdz
2013. gada 1. jūlijam.
8.1.8. Saraksts ar pašvaldībām, kuru IERP izstrādē Pretendents ir piedalījies, sniedzot
konsultācijas laika posmā līdz 2013. gada 1. jūlijam.
8.2. Pretendenta (fiziskas personas) atlases dokumenti:
8.2.1. Piedāvājuma vēstule (1.pielikums);
8.2.2. Rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma
39.panta pirmajā daļā minētie noteikumi;
8.2.3. Vērtēšanas eksperta Pretendenta CV un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un/vai
sertifikāti.
8.2.4. Saraksts ar pašvaldībām, kuru IERP izstrādē Pretendents ir piedalījies laika posmā līdz
2013. gada 1. jūlijam.
8.2.5. Saraksts ar pašvaldībām, kuru IERP izstrādē Pretendents ir piedalījies, sniedzot
konsultācijas laika posmā līdz 2013. gada 1. jūlijam.

8.3. Finanšu piedāvājums
8.3.1. Pretendents finanšu piedāvājumā iekļauj cenu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.
Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar
Iepirkuma priekšmeta nodrošināšanu tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām.
9. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
9.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
9.1.1. LVIF izveidota iepirkuma komisija veic Pretendentu piedāvājumu noformējuma
pārbaudi.
9.1.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības konkursā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
9.1.2.1.
pieteikums nav parakstīts atbilstoši nolikuma prasībām;
9.1.2.2.
Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma oriģinālu;
9.1.2.3.
piedāvājuma dokumenta lapas nav numurētas;
9.1.2.4.
piedāvājuma dokumenti nav skaidri salasāmi, ir ar labojumiem vai dzēsumiem;
9.1.2.5.
piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikumā vai spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajām noformējuma prasībām.
10. Pretendentu atlase
10.1. Pēc Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes iepirkuma komisija veic noformējuma
pārbaudi izturējušo Pretendentu atlasi.
10.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
10.2.1. Pretendents neatbilst kādai no nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām;
10.2.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no nolikuma 8.punktā norādītajiem dokumentiem;
10.2.3. Pretendents, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav
sniedzis nolikumā prasītās ziņas;
10.2.4. Atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām, un/vai to saturs neatbilst
nolikuma prasībām.
10.3. Neatbilstošie piedāvājumi netiks tālāk vērtēti.
11. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji
11.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma sadaļas
"Instrukcija pretendentiem" norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks
vērtēti.
11.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām.
Neatbilstošo Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
11.3. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikuma sadaļā
"Instrukcija pretendentiem" norādītām prasībām.
11.4. Iepirkumu komisija, salīdzinot piedāvājumus savā starpā izvēlas saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu.
11.5. Iepirkumu komisija, nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, izmanto šādu vērtēšanas
kritēriju ar attiecīgu maksimālo piešķiramo punktu skaitu:
Kritēriju
Kritēriju skaitliskā
Nr.p.k.
Kritēriji
īpatsvars
vērtējuma diapazons
A. Piedāvātā līgumcena
72
1-72
B
Pretendenta kvalifikācija
28
1-28
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
100%
100
A - Piedāvātā līgumcena:
A = Azem / Apied x N (Azem – viszemāk piedāvātā cena; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā
skaitliskā vērtība)

B - Pretendenta kvalifikācija:
28 punktus piešķir, ja pretendents ir izstrādājis vairākus IERP un sniedzis konsultācijas vairāku IERP izstrādē, kā arī
pretendentam ir pieredze matemātisko metožu un modeļu izmantošanā IERP izstrādē.
21 punktus piešķir, ja pretendents ir izstrādājis vienu IERP un sniedzis konsultācijas viena IERP izstrādē, kā arī
pretendentam ir pieredze matemātisko metožu un modeļu izmantošanā IERP izstrādē.
14 punktus piešķir, ja pretendents ir izstrādājis vairāku IERP un sniedzis konsultācijas vairāku IERP izstrādē.
7 punktus piešķir, ja pretendents ir izstrādājis vienu IERP un sniedzis konsultācijas viena IERP izstrādē.

11.6. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš atbilstoši nolikumā
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvis vislielāko kopējo punktu skaitu.
11.7. Par komisijas pieņemto lēmumu visi Pretendenti tiks informēti 3 (trīs) darbdienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas.
11.8. Ar Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, tiek slēgts iepirkuma
līgums.
11.9. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar LVIF, LVIF pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais, vai
pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais, bet tas atsakās līgumu
slēgt, LVIF pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
11.10. Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuriem tas sniedzis
informāciju piedāvājumā, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar LVIF rakstveida
piekrišanu.
1. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz Pretendents.
1.2. Nolikums sastādīts latviešu valodā, kam pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums – Pretendenta pieteikums uz 1 (vienas) lapas;
2.pielikums – IERP veidlapas 4 (četras) lapas;

1.pielikums
Nolikumam
Nr. VIF2013/5

PRETENDENTA PIETEIKUMS
"SEAP PLUS - eksperta pakalpojums izstrādājot pašvaldībām Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības
plānus"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VIF2013/5
Saskaņā ar Nolikumu, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1) <pretendenta nosaukums> (turpmāk - Pretendents) piekrīt nolikuma noteikumiem ar visiem
pielikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams;
2) uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas
noteikumi;
3) visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;
4) Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai;
5) apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā 60 darba dienas no nolikumā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa beigām.
Iepazīstoties ar iepirkuma nolikumu, par tajā minētā pakalpojuma izpildi, es apakšā parakstījies,
piedāvāju sagatavot Pašvaldību IERP un piedalīties SEAP PLUS projekta aktivitātēs (nolikuma
3.1.punkts) par samaksu <summa> (vārdiem) LVL**.
Pretendenta nosaukums:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr./Personas kods
Juridiskā/deklarētā adrese:
Kontaktpersona:
Telefons:
E-pasta adrese:
Vārds, uzvārds*
Amats
Datums
* Paraksta juridiskās personas vadītājs vai pilnvarota persona:
** juridiskai personai - bez PVN; fiziskai personai - atlīdzība, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba ņēmēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2.pielikums
Nolikumam
Nr. VIF2013/5

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna (IERP) veidlapa
Šī ir Eiropas pilsētu mēra pakta parakstītāju darba versija, kas palīdz apkopot datus. Tomēr tiešsaistes IERP veidlapa,
kas ir pieejama Parakstītāju lapas (piekļuve ar paroli) tīmekļa vietnē: http://members.eumayors.eu/,
ir vienīgā NEPIECIEŠAMĀ veidlapa, kas jāaizpilda visiem parakstītājiem (> angļu valodā) , kad viņi iesniedz savus pilnīgos IERP (> savā valsts valodā).

VISPĀRĒJA STRATĒĢIJA
1) Vispārējs CO2 emisiju samazinājuma mērķis

(%) līdz

2020. gadam

Absolūts samazinājums

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo rūtiņu:

Samazinājums uz vienu

2) Jūsu pašvaldības ilgtermiņa redzējums (lūdzu, iekļaujiet prioritārās darbības jomas, galvenās tendences un grūtības)

3) Organizatoriskie un finansiālie aspekti
Koordinācija un izveidotās/ieceltās organizācijas struktūras
Piešķirtie personāla resursi
Ieinteresēto personu un iedzīvotāju iesaistīšana
Kopējais paredzētais budžets
Finanšu avoti, kas paredzēti investīcijām jūsu rīcības plānā
Pasākumi, kas plānoti uzraudzībai un darbībām pēc plāna īstenošanas

Dodieties uz IERP veidlapas otro daļu -> , kas paredzēta jūsu Bāzes emisiju uzskaitei.

UZMANĪBU. Visu atbildību par šīs publikācijas saturu uzņemas tās autori. Tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Kopienu viedokli. Eiropas Komisija nav atbildīga par šeit minētās informācijas izmantošanu.

Plašāka informācija: www.eumayors.eu.

?

Instrukcijas

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna (IERP) veidlapa
BĀZES EMISIJU UZSKAITE
1) Uzskaites gads

?

Instrukcijas

?

Emisijas faktori

Tie Eiropas pilsētu mēru pakta parakstītāji, kas aprēķina CO2 emisijas uz vienu iedzīvotāju, lūdzu, norādiet šeit iedzīvotāju skaitu uzskaites gadā:

2) Emisijas faktori
Standarta emisiju faktori atbilstoši IPCC principiem

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo rūtiņu:

Aprites cikla novērtēšanas (LCA ) faktori
Emisijas mērvienība
CO2 emisijas

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo rūtiņu:

CO2 emisiju ekvivalents

3) Bāzes emisijas uzskaites galvenie rezultāti
Krāsu un simbolu skaidrojums:

Zaļās šūnas ir aizpildāmas obligāti

Pelēkie lauki nav rediģējami

A. Enerģijas galapatēriņš
Lūdzu, ņemiet vērā, ka decimāldaļu atdalītāja vietā tiek lietots punkts [.] Tūkstošu atdalītāji nav atļauti.

ENERĢIJAS GALAPATĒRIŅŠ [MWh]
Degizrakteņi

Kategorija

Elektroenerģi Siltumenerģij
ja
a/dzesēšana Dabasgāze Šķidrā gāze

Atjaunojamie enerģijas avoti

Dīzeļdegvi
Benzīns
ela

Mazuts

Brūnogles

Kokogle
s

Citi fosilie
kurināmie

Augu eļļa Biodegviela

Cita
biomasa

Saules
enerģija

Ģeotermālā
enerģija

Kopā

ĒKAS, APRĪKOJUMS/IEKĀRTAS UN RŪPNIECĪBAS NOZARES:
Pašvaldību ēkas, aprīkojums/iekārtas
Terciārās (nepašvaldības) ēkas, aprīkojums/iekārtas

0
0

Dzīvojamās ēkas

0

Pašvaldību sabiedriskais apgaismojums
Rūpniecības nozares (izņemot nozares, kas iekļautas ES emisiju
kvotu tirdzniecības sistēmā - ETS )
Ēkas, aprīkojums/iekārtas un rūpniecības nozares kopā

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0
0
0

TRANSPORTS:
Pašvaldības autoparks
Sabiedriskais transports
Privātais un komerciālais transports
Transports kopā

0
0

Kopā

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Sertificētas zaļās elektroenerģijas pašvaldības pirkumi (ja tādi
ir) [MWh]:
CO2 emisijas faktors sertificētas zaļās elektroenerģijas
pirkumiem (LCA pieejai):

B. CO2 vai CO2 ekvivalenta emisijas
Lūdzu, ņemiet vērā, ka decimāldaļu atdalītāja vietā tiek lietots punkts [.] Tūkstošu atdalītāji nav atļauti.

CO2 emisijas [t]/ CO2 ekvivalenta emisijas [t]
Fosilie kurināmie

Kategorija

Elektroenerģi Siltumenerģij
ja
a/dzesēšana Dabasgāze Šķidrā gāze

Atjaunojamie enerģijas avoti

Dīzeļdegvi
Benzīns
ela

Mazuts

Brūnogles

Kokogle
s

Citi fosilie
kurināmie

Augu eļļa Biodegviela

Cita
biomasa

Saules
enerģija

Ģeotermālā
enerģija

Kopā

ĒKAS, APRĪKOJUMS/IEKĀRTAS UN RŪPNIECĪBAS NOZARES:
Pašvaldību ēkas, aprīkojums/iekārtas
Terciārās (nepašvaldības) ēkas, aprīkojums/iekārtas
Dzīvojamās ēkas
Pašvaldību sabiedriskais apgaismojums
Rūoniecības nozares (izņemot nozares, kas iekļautas ES emisiju
kvotu tirdzniecības sistēmā - ETS )
Ēkas, aprīkojums/iekārtas un rūpniecības nozares kopā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TRANSPORTS:
Pašvaldības autoparks
Sabiedriskais transports
Privātais un komerciālais transports
Transports kopā

CITS
Atkritumu apsaimniekošana
Notekūdeņu apsaimniekošana
Lūdzu, norādiet šeit savas pārējās emisijas

Kopā
Attiecīgie CO2 emisijas faktori [t/MWh]
CO2 emisijas faktors elektroenerģijai, kas nav ražota uz vietas
[t/MWh]

C. Vietējās elektroenerģijas ražošana un attiecīgās CO2 emisijas
Lūdzu, ņemiet vērā, ka decimāldaļu atdalītāja vietā tiek lietots punkts [.] Tūkstošu atdalītāji nav atļauti.
Vietēji ražota
Vietēji ražotā elektroenerģija (izņemot ETS iekārtas un visas
elektroenerģi
iekārtas/ierīces > 20 MW)
ja [MWh]
Vēja enerģija
Hidroelektriskā
Fotogalvaniskā
Koģenerācija
Cita
Lūdzu, norādiet: _________________
Kopā

CO2 / CO2Attiecīgie CO2 emisijas
ekv.
faktori [t/MWh]
emisijas
elektroenerģijas ražošanā
[t]

Enerģijas nesēja pievade [MWh]
Fosilie kurināmie
Šķidrā gāze
Mazuts
Brūnogles Kokgogles

Dabasgāze

0

0

0

0

0

0

Tvaiks

Atkritumi

0

0

Augu
eļļa

Citi
Cita biomasa
atjaunojami

0

0

0

Cits

0

0

D. Vietēja siltumenerģijas/dzesēšanas ražošana (centralizētā siltumenerģija/dzesēšana, koģenerācija…) un attiecīgās CO2 emisijas
Lūdzu, ņemiet vērā, ka decimāldaļu atdalītāja vietā tiek lietots punkts [.] Tūkstošu atdalītāji nav atļauti.

Vietēji ražota siltumenerģija/dzesēšana

Vietēji ražota
siltumenerģij
a/dzesēšana
[MWh]

Enerģijas nesēja pievade [MWh]
Fosilie kurināmie
Cita
Citi
Atkritumi Augu eļļa
Šķidrā gāze
Mazuts
Brūnogles Kokgogles
biomasa atjaunojamie

Dabasgāze

CO2 / CO2ekv.
emisijas [t]

Cits

Koģenerācija
Centralizētā(-s) termoelektrostacija(-s)
Cita
Lūdzu, norādiet: _________________
Kopā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) Citas CO2 emisijas uzskaites
Ja cita(-s) uzskaite(-s) ir veiktas, lūdzu, klišķiniet šeit > , lai tās pievienotu.
Citādi dodieties uz IERP veidlapas pēdējo daļu -> , kas paredzēta jūsu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānam.

UZMANĪBU. Visu atbildību par šīs publikācijas saturu uzņemas tās autori. Tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Kopienu viedokli. Eiropas Komisija nav atbildīga par šeit minētās informācijas izmantošanu.

Plašāka informācija: www.eumayors.eu.

0

0

Attiecīgie CO2 emisijas
faktori [t/MWh]
elektroenerģijas
ražošanā

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna (IERP) veidlapa
EMISIJU UZSKAITE (2)
1) Uzskaites gads
Tie Eiropas pilsētu mēru pakta parakstītāji, kas aprēķina savas CO2 emisijas uz vienu iedzīvotāju, lūdzu, norādiet šeit iedzīvotāju skaitu uzskaites gada
laikā:

?

Instrukcijas

?

Emisijas faktori

2) Emisijas faktori
Standarta emisiju faktori atbilstoši IPCC principiem

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo rūtiņu:

Dzīves cikla novērtēšanas (LCA ) faktori
Emisijas mērvienība
CO2 emisijas

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo rūtiņu:

CO2 ekvivalenta emisijas

3) Bāzes emisijas uzskaites galvenie rezultāti
Zaļās šūnas ir aizpildāmas obligāti

Pelēkie lauki nav rediģējami

A. Enerģijas galapatēriņš
Lūdzu, ņemiet vērā, ka decimāldaļu atdalītāja vietā tiek lietots punkts [.] Tūkstošu atdalītāji nav atļauti.

ENERĢIJAS GALAPATĒRIŅŠ [MWh]
Fosilie kurināmie

Kategorija

Elektroenerģi Siltumenerģij
ja
a/dzesēšana Dabasgāze Šķidrā gāze

Atjaunojamie enerģijas avoti

Dīzeļdegvi
Benzīns
ela

Mazuts

Brūnogles

Kokogle
s

Citi fosilie
kurināmie

Augu eļļa Biodegviela

Cita
biomasa

Saules
enerģija

Ģeotermālā
enerģija

Kopā

ĒKAS, APRĪKOJUMS/IEKĀRTAS UN RŪPNIECĪBAS NOZARES:
Pašvaldību ēkas, aprīkojums/iekārtas
Terciārās (nepašvaldības) ēkas, aprīkojums/iekārtas

0
0

Dzīvojamās ēkas

0

Pašvaldību sabiedriskais apgaismojums
Rūpniecības nozares (izņemot nozares, kas iekļautas ES emisiju
kvotu tirdzniecības sistēmā - ETS )
Ēkas, aprīkojums/iekārtas un rūpniecības nozares kopā

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0
0
0

TRANSPORTS:
Pašvaldības autoparks
Sabiedriskais transports
Privātais un komerciālais transports
Transports kopā

0
0

Kopā

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Sertificētas zaļās elektroenerģijas pašvaldības pirkumi (ja tādi
ir) [MWh]:
CO2 emisijas faktors sertificētas zaļās elektroenerģijas
pirkumiem (LCA pieejai):

B. CO2 vai CO2 ekvivalenta emisijas
Lūdzu, ņemiet vērā, ka decimāldaļu atdalītāja vietā tiek lietots punkts [.] Tūkstošu atdalītāji nav atļauti.

CO2 emisijas [t]/ CO2 ekvivalenta emisijas [t]
Fosilie kurināmie

Kategorija

Elektroenerģi Siltumenerģij
ja
a/dzesēšana Dabasgāze Šķidrā gāze

Atjaunojamie enerģijas avoti

Dīzeļdegvi
Benzīns
ela

Mazuts

Brūnogles

Kokogle
s

Citi fosilie
kurināmie

Augu eļļa Biodegviela

Cita
biomasa

Saules
enerģija

Ģeotermālā
enerģija

Kopā

ĒKAS, APRĪKOJUMS/IEKĀRTAS UN RŪPNIECĪBAS NOZARES:
Pašvaldību ēkas, aprīkojums/iekārtas
Terciārās (nepašvaldības) ēkas, aprīkojums/iekārtas
Dzīvojamās ēkas
Pašvaldību sabiedriskais apgaismojums
Rūoniecības nozares (izņemot nozares, kas iekļautas ES emisiju
kvotu tirdzniecības sistēmā - ETS )
Ēkas, aprīkojums/iekārtas un rūpniecības nozares kopā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cita biomasa

Citi
atjaunojami

0

0

TRANSPORTS:
Pašvaldības autoparks
Sabiedriskais transports
Privātais un komerciālais transports
Transports kopā

CITS
Atkritumu apsaimniekošana
Notekūdeņu apsaimniekošana
Lūdzu, norādiet šeit savas pārējās emisijas

Kopā
Attiecīgie CO2 emisijas faktori [t/MWh]
CO2 emisijas faktors elektroenerģijai, kas saražota uz vietas
[t/MWh]

C. Vietējās elektroenerģijas ražošana un attiecīgās CO2 emisijas
Lūdzu, ņemiet vērā, ka decimāldaļu atdalītāja vietā tiek lietots punkts [.] Tūkstošu atdalītāji nav atļauti.
Vietēji ražota
Vietēji ražotā elektroenerģija (izņemot ETS iekārtas un visas
elektroenerģi
iekārtas/ierīces > 20 MW)
ja [MWh]
Vēja enerģija
Hidroelektriskā
Fotogalvaniskā
Koģenerācija
Cita
Lūdzu, norādiet: _________________
Kopā

CO2 / CO2Attiecīgie CO2 emisijas
ekv.
faktori [t/MWh]
emisijas
elektroenerģijas ražošanā
[t]

Enerģijas nesēja pievade [MWh]
Fosilie kurināmie
Šķidrā gāze
Mazuts
Brūnogles Kokgogles

Dabasgāze

0

0

0

0

0

0

Tvaiks

Atkritumi

0

0

Augu
eļļa

0

Cits

0

0

D. Vietēja siltumenerģijas/dzesēšanas ražošana (centralizētā siltumenerģija/dzesēšana, koģenerācija...) un attiecīgās CO2 emisijas
Lūdzu, ņemiet vērā, ka decimāldaļu atdalītāja vietā tiek lietots punkts [.] Tūkstošu atdalītāji nav atļauti.

Vietēji saražota siltumenerģija/dzesēšana

Vietēji
saražota
siltumenerģij
a/dzesēšana

Enerģijas nesēja pievade [MWh]
Fosilie kurināmie
Cita
Citi
Atkritumi Augu eļļa
Šķidrā gāze
Mazuts
Brūnogles Kokgogles
biomasa atjaunojamie

Dabasgāze

CO2 / CO2ekv.
emisijas [t]

Cits

Koģenerācija
Centralizētā(-s) termoelektrostacija(-s)
Cita
Lūdzu, norādiet: _________________
Kopā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dodieties uz IERP veidlapas pēdējo daļu -> , kas paredzēta jūsu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānam.

UZMANĪBU. Visu atbildību par šīs publikācijas saturu uzņemas tās autori. Tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Kopienu viedokli. Eiropas Komisija nav atbildīga par šeit minētās informācijas izmantošanu.

Plašāka informācija: www.eumayors.eu.

0

0

Attiecīgie CO2 emisijas
faktori [t/MWh]
elektroenerģijas
ražošanā

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna (IERP) veidlapa
ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS
1) Jūsu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna nosaukums

?

Oficiālā apstiprinājuma datums

Instrukcijas

Iestāde, kas apstiprina plānu

2) Jūsu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna galvenie elementi
Krāsu un simbolu skaidrojums:

Zaļās šūnas ir aizpildāmas obligāti
Pelēkie lauki nav rediģējami
[Tiešsaistes IERP veidlapa: lūdzu, saglabājiet informāciju pēc katras sadaļas, citādi jūsu dati netiks saglabāti.]

GALVENĀS darbības/pasākumi

NOZARES
un darbības jomas

katrai darbības jomai

Pievienot darbību

Atbildīgā nodaļa,
persona vai uzņēmums Īstenošana [sākuma
(ja ir iesaistītas trešās
un beigu termiņš]
puses)

ĒKAS, APRĪKOJUMS/IEKĀRTAS UN RŪPNIECĪBAS
Pašvaldību ēkas, aprīkojums/iekārtas

Dzēst darbību

Paredzam
ā
Paredzamās izmaksas energoef
ektivitāte
katrai
katram
darbībai/pasākumam pasākuma
m
[MWh/a]

Vietējais
Paredzamā Paredzama Energoefek
CO2
atjaunojamās
atjaunojam is CO2
tivitātes
enerģijas samazināšan
ās enerģijas samazināj
mērķis
as mērķis
ražošanas
ražošana
ums
katrai
katrai
mērķis
katram
katram
nozarei
nozarei [t]
katrai
pasākumam pasākuma
[MWh]
2020.
gadā
nozarei
[MWh/a]
m [t/a]
2020. gadā
[MWh]

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

Terciāras (nepašvaldības) ēkas, aprīkojums/iekārtas
Dzīvojamās ēkas
Pašvaldību sabiedriskais apgaismojums
Rūpniecības nozares (izņemot nozares, kas iekļautas ES emisiju
kvotu tirdzniecības sistēmā - ETS) un mazie un vidējie
Cits - lūdzu, norādiet: __________________________________
______________________________________________________

TRANSPORTS:
Pašvaldības autoparks
Sabiedriskais transports
Privātais un komerciālais transports
Cits - lūdzu, norādiet: __________________________________
______________________________________________________

VIETĒJĀ ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANA:
Hidroelektriskā
Vēja enerģija
Fotogalvaniskā
Koģenerācija
Cits - lūdzu, norādiet: __________________________________
______________________________________________________

VIETĒJA CENTRALIZĒTA SILTUMENERĢIJA/DZESĒŠANA,
Koģenerācija
Centralizēta siltumstacija
Cits - lūdzu, norādiet: __________________________________
______________________________________________________

TERITORIĀLĀ PLĀNOŠANA:
Stratēģiska pilsētplānošana
Transporta / mobilitātes plānošana
Atjaunošanas un jaunattīstības standarti
Cits - lūdzu, norādiet: __________________________________
______________________________________________________

PRODUKTU UN PAKALPOJUMU PUBLISKAIS IEPIRKUMS:
Energoefektivitātes prasības/standarti
Atjaunojamo enerģijas avotu prasības/standarti
Cits - lūdzu, norādiet: __________________________________
______________________________________________________

DARBS AR IEDZĪVOTĀJIEM UN IEINTERESĒTAJĀM
Konsultācijas
Finansiāls atbalsts un pabalsti
Informētības pasākumi un vietējā tīkla izveide
Apmācība un izglītība
Cits - lūdzu, norādiet: __________________________________
______________________________________________________

CITA NOZARE(-S) - Lūdzu, norādiet: _____________________
Cits - lūdzu, norādiet: __________________________________
______________________________________________________

KOPĀ:

3) Tīmekļa vietnes adrese
Tieša saite uz lapu, kas paredzēta jūsu IERP (ja tāda ir)

UZMANĪBU. Visu atbildību par šīs publikācijas saturu uzņemas tās autori. Tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Kopienu viedokli. Eiropas Komisija nav atbildīga par šeit minētās informācijas izmantošanu.

Plašāka informācija: www.eumayors.eu.

