
ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANA AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĒKĀS
-

Vadlīnijas projekta iesnieguma 
sagatavošanai, projektēšanas un 

būvniecības iepirkumiem

Anda Kursiša 22.01.2010.

• raita un veiksmīga KPFI konkursa norise;

• atklāta un sekmīga Publiskā iepirkuma 

procedūra;

• Zaļā iepirkuma pielietošanas 

• konkursa kvalitatīvo kritēriju izpilde;

• samazināti potenciālie riski Finansējuma 

saņēmējam, Projektētājam un 

Būvuzņēmējam.

VADLĪNIJU MĒRĶIS
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Anda Kursiša, Passive House Latvija, arhitekte, 

Tehniskā eksperte

Laimonis Osis, VIDM KPFI eksperts

Dace Gaile, Iepirkumu uzraudzības birojs, 

vadītāja vietniece, Metodoloģijas 

departamenta direktore

Artis Dzirkalis, Latvijas Būvinženieru savienība

VADLĪNIJU IZSTRĀDES DARBA GRUPA
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VADLĪNIJU SATURS

1. Vispārīgā informācija

2. Projekta norises shēma

3. Iesnieguma Tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana (I stadija)

4. Ieviešanas Tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana (II stadija) 

5. Zema energopatēriņa ēku Tehniskie risinājumi

6. Projektu vērtēšanas kritēriji

7. Vadlīnijas Tehniskās dokumentācijas iepirkumam

8. Vadlīnijas Būvniecības iepirkumam
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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Dokumentācijas apjoms katram objektam 
nosakāms atkarībā no ēkas tehniskā stāvokļa un 
pieejamo investīciju apjoma. 

2. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par lēmuma 
pieņemšanu, kas attiecas uz Projekta 
akceptēšanas kārtību un energoefektīvu risinājumu 
izstrādi. Ja energoefektīvs risinājums (piemēram,
logailu izmēru korekcija) prasa sarežģītāku 
procedūru (Būvprojekta akcepts vienkāršotas 
renovācijas vietā), Projekta iesniedzējam jāpieņem 
lēmums, kas sniedz lielāku energoefektivitāti 
ilgtermiņā.
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3. Ja Projekta iesniedzēja Finansu līdzekļi ir ierobežoti, 
bet nepieciešami lielāki darbu apjomi, tad 
rekomendējam Paskaidrojuma rakstā atsevišķi 
izdalīt nākotnē plānotos darbus, un Tehniskos 
risinājumus izstrādāt tādā veidā, lai šie darbi 
tehniski un organizatoriski būtu veicami iespējami 
vienkāršākā veidā. 

4. Tehniskās dokumentācijas akceptēšanas kārtība:
- Būvprojekta  izstrāde pilnā apjomā un tā
akceptēšana, būvatļaujas izņemšana.
- vai Vienkāršotās fasādes renovācijas 
apliecinājuma karte un vienkāršotā inženiertīklu 
pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, 
rekonstrukcija vai renovācija.
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5. Finansējuma  saņēmējam jānodrošina Tehniskās 
dokumentācijas izstrāde pilnā apjomā par jebkuru no 
projekta daļām un darbu veidiem, kas ietverams 
attiecināmajās izmaksās,  un Augstākās izglītības 
mācību iestādes statusam atbilstoša arhitektūras 
kvalitāte fasāžu apdarē.

6. Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas 
darbu koordinēšanu, atsevišķo projekta daļu 
savstarpējo atbilstību un būvprojekta saturu kopumā, 
kā arī par būvprojekta atbilstību Būvniecības likumam, 
Latvijas būvnormatīviem un šiem noteikumiem.

7. Par I, II stadijas Tehnisko dokumentāciju un
autoruzraudzību tiek organizēts vienots Publiskais 
iepirkums. 7

8. Neatkarīgi no plānotā darbu apjoma vai 
akceptēšanas kārtības, renovācijas procesā nav 
pieļaujami vienkāršoti vai rutīnas prakses risinājumi, 
kas pasliktina ēkas fasāžu vai energoefektivitātes 
pasākumu kvalitāti. 

9. Darbu organizācijas projekts jāsaskaņo ar mācību 
grafiku, izmantot metodes, kas ļauj veikt darbus, 
netraucējot mācību procesam.

10. Lai nodrošinātu KPFI mērķu sasniegšanu, 
Pasūtītājs ir atbildīgs par sertificēto speciālistu 
pārbaudi attiecībā uz speciālistu piesaisti arī pēc 
iepirkuma, tieši projektēšanas un ieviešanas gaitā.
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VIDM KPFI PIETEICĒJS PROJEKTĒTĀJS

2. PROJEKTA NORISES SHĒMA
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VIDM KPFI PIETEICĒJS PROJEKTĒTĀJS BŪVUZŅĒMĒJS BŪVUZRAUGS
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3. IESNIEGUMA TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS 
SAGATAVOŠANA (I STADIJA)

Iesnieguma Tehniskās dokumentācijas sastāvs:

- 4.pielikums. Energoaudita pārskats 
- 5. pielikums. Būves Tehniskās apsekošanas 
atzinums (pēc LBN 405-01)
- 6. pielikums. Būves mets: grafiskā daļa un 
paskaidrojuma raksts;
- 7. pielikums. Tāme (pēc MK Not.  Nr.615, 04.08. 
2008.)

Detalizēta informācija semināra 2. daļā.
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4. IEVIEŠANAS TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS 
SAGATAVOŠANA (II STADIJA)

Tehniskās dokumentācijas II stadiju atbildīgais 
Projektētājs izstrādā pēc Finansējuma apstiprināšanas. 
Neapstiprināšanas gadījumā, ja ir izpildīti kvalitātes 
kritēriji, augstākā mācību iestāde šo dokumentāciju 
izmanto kā kvalitatīvu projekta priekšizpēti ilgtermiņa 
energoefektivitātes pasākumiem. 

Ieviešanas Tehniskās dokumentācijas sastāvs:
Būvprojekts vai tā daļas, kas nepieciešamas, lai pilnā
apjomā un augstā kvalitātē realizētu energoefektīvus
būvniecības darbus, un sasniegtu noteiktus kritērijus, 
saskaņā ar EEAIMI noteikumu 2. pielikumu 
“Attiecināmās izmaksas”. 12



Tehniskās dokumentācijas apjoms

Atkarībā no katras ēkas tehniskā stāvokļa, kā arī
pieejamo investīciju apjoma, katram objektam 
nosakāms:
-Tehniskās dokumentācijas (renovācijas un 
rekonstrukcijas) apjoms, par pamatu ņemot MK 
noteikumos minētās attiecināmās izmaksas;

-Tehniskās dokumentācijas akceptēšanas kārtība:
a) Vienkāršotās fasādes renovācijas apliecinājuma 
karte un vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo 
inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija; 
b) vai Būvprojekta  izstrāde pilnā apjomā un tā
akceptēšana, būvatļaujas izņemšana.
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5. ZEMA ENERGOPATĒRIŅA ĒKU 
TEHNISKIE RISINĀJUMI

Konkursa kritēriju sasniegšanai pēc izvēles pielietojami 
dažādi Tehniskie risinājumi, kas neierobežo Projektētāju 
iespējas attiecībā uz radošu projektēšanu.
Konkrētas metodikas izvēle nedod Projektētājam 
priekšrocības attiecībā pret citiem Projektētājiem; 
noteicošā ir loģiska risinājumu izvēle attiecībā uz ēkas 
patreizējo Tehnisko stāvokli, augstākās mācību 
iestādes rīcībā esošais finansējums, un Konkursa 
kritēriju izpilde.

Racionāli pielietojot LBN prasības, Pasīvo ēku 
projektēšanas metodiku un kvalitatīvi veiktus 
būvdarbus, iespējams sasniegt augstus enerģijas 
ekonomijas rādītājus bez papildu izmaksām. 14

1. Pēc LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika”, ar kvalitatīvu projektu un būvniecību 
(izmantojot siltumizolācijas aprēķinus), iespējams 
sasniegt kritēriju
Gada vidējais siltuma patēriņš: 60-100 kWh/m2. 

2. Ievērojot dažādu Eiropas un citu valstu 
rekomendācijas, un visaptverošus ilgtspējīgās
būvniecības un vides standartus, t.sk. Zema
energopatēriņa ēkām, iespējams sasniegt kritēriju 
Gada vidējais siltuma patēriņš: 40-80 kWh/m2

3. Pielietojot Pasīvo ēku projektēšanas metodiku,  var 
sasniegt kritēriju 
Gada vidējais siltuma patēriņš: 15-20 kWh/m2. 

15

6. PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

1.Zaļā iepirkuma prasību piemērošana, 0 – 5 punkti

2. Plānotais energoefektivitātes rādītājs -
siltumenerģijas 
patēriņš apkurei gadā 15-100 kWh/m2, 1 – 10 punkti

3. Plānotais CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes 
rādītājs 0.35 – 0.85 (un vairāk) kgCO2/Ls, 1 – 10 punkti

4. Līdzfinansējuma rādītājs 0-25% zem maksimāli 
pieļaujamā, 1 – 5 punkti.
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7. VADLĪNIJAS TEHNISKĀS 
DOKUMENTĀCIJAS IEPIRKUMAM

Pēc atklāta konkursa izsludināšanas potenciālie 
Iesniedzēji izsludina vienotu iepirkumu par sekojošo:
I stadija Projekta iesnieguma Tehniskā Dokumentācija;
II stadija Projekta ieviešanas Tehniskā Dokumentācija -

par orientējošu summu;
Autoruzraudzība - par orientējošu summu.

Iepirkuma nolikumā Iesniedzējs ietver KPFI kritērijus, 
attiecināmās aktivitātes un izmaksas, norāda
energoefektīviem renovācijas darbiem pieejamā
finansējuma apjomu. Iesniedzējs organizē objekta 
apskati, un rīko ieinteresēto pretendentu sapulci. 
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Vērtēšanas algoritms: Finanšu piedāvājums 40%, 
Tehniskais piedāvājums 60%:
- ēkas trīsdimensiju skati un fasāžu skices, kas ataino 
fasāžu arhitektūras kvalitāti pēc renovācijas vai 
rekonstrukcijas;
- paskaidrojuma raksts kā paredzēts sasniegt enerģijas 
ekonomijas kritērijus, un ar kādām metodēm; par ēkas 
norobežojošām konstrukcijām, apkures un ventilācijas 
risinājumiem, apgaismojuma risinājumiem. 

Pasūtītāja pienākums ir izveidot profesionālu komisiju, 
sadarbībā ar KPFI ekspertu grupu, pieaicinot Latvijas 
Arhitektu Savienības pārstāvi un Latvijas Būvinženieru 
Savienības un Energoauditoru asociācijas pārstāvi. 
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Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, 
pamatojoties uz piedāvājumu par Tehniskās 
dokumentācijas izstrādes I stadiju, II stadiju un
Autoruzraudzību, ar nosacījumu, ka II stadijas un
Autoruzraudzības darbi tiek veikti tikai gadījumā, ja 
Pasūtītājam ir apstiprināts KPFI finansējums. 

Ja I stadijas dokumentācijas izstrādes procesā tiek 
konstatēts, ka II stadijas un Autoruzraudzības darbu 
apjoms un izmaksas objektīvu iemeslu (ēkas tehniskais 
stāvoklis un nepieciešamie energoefektivitātes 
pasākumi) dēļ ir jākoriģē, izmaksas var tikt precizētas, 
taču nepārsniedzot 20% no sākotnēja piedāvājuma. Ja 
izmaksu korekcija pārsniedz 20%, Pasūtītājam 
jāorganizē jauns publiskais iepirkums, atsevišķi par 
projektēšanas II stadiju, un Autoruzraudzību.
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PROJEKTĒŠANAS IEPIRKUMA NOLIKUMS, 
IESKAITOT :

- PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMA; 
- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
- LĪGUMU PROJEKTI PROJEKTĒŠANAI UN 
AUTORUZRAUDZĪBAI.

DOKUMENTU PARAUGI
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8. VADLĪNIJAS BŪVNIECĪBAS 
IEPIRKUMAM

1. vērtēšanas posmā tiek pārbaudīts, vai uz pretendentu 
neattiecas izslēgšanas nosacījumi, kā arī to vai 
pretendenti izpilda minimālo atbilstības līmeni:
- vai uz pretendentu neattiecas Publisko Iepirkumu 
Likuma 39. pantā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi;
- pretendentu atbilstību noteiktajam minimālajam 
saimnieciskā, finansiālā stāvokļa, tehnisko un 
profesionālu spēju līmenim.
2. vērtēšanas posmā Finansējuma saņēmējs vērtē
piedāvājumus, lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. 
Vērtēšanai tiek pieņemti un salīdzināti tikai tie 
piedāvājumi, kas izturējuši 1.posmā noteiktos kritērijus. 
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BŪTISKI NOSACĪJUMI:

-Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma 
nodrošinājuma galvojums 5% apmērā no līguma 
paredzamās summas (no Pasūtītāja kontroltāmes);
- Zaļā iepirkuma nosacījumi: Pretendentam jāstrādā
saskaņā ar EMAS vai ISO-14000 standartiem vides 
pārvaldības jomā, Pasūtītājam jāpieņem arī citi 
pierādījumi ar līdzvērtīgu pasākumu nodrošināšanu 
(apraksti, shēmas, atbildīgie speciālisti, to 
kvalifikācija).

DOKUMENTU PARAUGI:

Būvniecības iepirkuma nolikums, ieskaitot :
- Pretendenta pieteikuma forma; 
- Finanšu piedāvājuma forma;
- Līguma projekts. 
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