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PROJEKTA REZULTĀTU MONITORINGA VEIKŠANA 
  

MONITORINGA DATU IEGŪŠANA 
 

 MONITORINGA PĀRSKATA AIZPILDĪŠANA  
 

Andris Vulāns  
 

sertificēts energoauditors   

KONKURSU PROJEKTU KONTROLES LIELUMI  
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 KONTROLLIELUMI NOTEIKTI PROJEKTA LĪGUMĀ ! 

 KONTROLLIELUMU IZEJAS DATI IZRIET NO 
ENERGOAUDITA ! 
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KONTROLES LIELUMI 

 Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību 
ēkās (I kārta). 

 Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai 
ražošanas ēkās 

 

 Energoefektivitātes 
paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās 

 Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai valsts un 
pašvaldību profesionālās 
izglītības iestāžu ēkās  

 Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai pašvaldību 
ēkās (pašvaldību ēku II kārta) 
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Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 
(kopējais un katram projektam) - t CO2 gadā 

Siltumenerģijas patēriņš apkurei (kopējais 
un katram projektam) - kWh/m2 gadā 
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LVIF projekta realizācijas pārskata forma (1) 
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LVIF projekta realizācijas pārskata forma (2) 

6 

LVIF projekta realizācijas pārskata forma (3) 
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LVIF projekta realizācijas pārskata forma (4) 
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LVIF projekta realizācijas pārskata forma (5) 
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LVIF projekta realizācijas pārskata ELEKTRONSIKĀ forma (1)  
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LVIF projekta realizācijas pārskata ELEKTRONSIKĀ forma (2)  
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LVIF projekta realizācijas pārskata ELEKTRONSIKĀ forma (3)  
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ENERĢIJAS UZSKAITES RISINĀJUMI 
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 Visefektīvākais risinājums energonesēju uzskaitei ir 
skaitītāju izmantošana uz katru konkrēto objektu 
un katru energonesēja veidu.  
 

 Skaitītāju izmantošana līdz minimumam samazina 
mainīgo un nezināmo izejas datu daudzumu. 
 

 Precīza siltumenerģijas uzskaite (monitorings) ir 
viens no energoefektivitātes pamatprincipiem.  

 

 

IZEJAS DATU PAREIZĪBA 
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 Iespējamās datu neprecizitātes: 
 Apkures platību atšķirības starp pieteikuma un energoaudita 

datiem; 

 Izmantoti nepareizas meteostacijas dati vai arī nepareizi 
aprēķināta apkures perioda āra gaisa temperatūra; 

 Izmantots neatbilstošs CO2 emisijas faktors; 

 Kopējais enerģijas patēriņš aprēķināts, izmantojot vienotu CO2 
emisijas faktoru nevis uz katru enerģijas veidu attiecināmu; 

 Par pamatu enerģijas samazinājumam izmantoti aprēķinātie, 
nevis izmērītie ēkas energoefektivitātes raksturlielumi; 

 Datu apstrādes matemātiska rakstura kļūdas vai neprecizitātes. 
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