
This project receives funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme.

APMĀCĪBAS
Energoefektivitātes pakalpojumu
kvalitātes sertifikācijas sistēma, lai
palielinātu investīcijas ēku sektorā

2.modulis: Kvalitātes kritēriji

02/11/2018

Projekts saņem Eiropas Savienības pētniecības 
un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” 

finansējumu



www.qual i tee.eu

Piemērs: Semināra laika grafiks

Saturs Laiks

Ievads par semināra saturu un 
QualitEE projektu

15 min

Tehniskie kvalitātes kritēriji 60 min

Jautājumi un atbildes 30 min

Finansiālie kvalitātes kritēriji 30 min

Iepirkumu rokasgrāmata 30 min

Jautājumi un atbildes 30 min 

Praktiskie piemēri un diskusija 45 min 

4 stundas
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Apmācību mērķauditorija
Publiskajiem un privātajiem klientiem➝ tiem, kas ir ieinteresēti izstrādāt
EEP. Sekojošu ēku īpašniekiem un pārvaldniekiem:

 Skolu un universitāšu

 Slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu

 Viesnīcu

 Daudzstāvu dzīvojamo māju

 utt.

EEP sniedzējiem➝ jo īpaši tiem, kas plāno realizēt EEP vai jau
ir iesaistīti un vēlas ieviest kvalitātes kritērijus

Finansēšanas institūcijas➝ tās, kurām ir potenciāla interese
energoefektivitātes projektu finansēšanā vai kuras jau sniedz
finansējumu EEP sniedzējiem vai klientiem un uzņemas daļu 
no projekta riska
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Apmācību mērķis

Vienotas izpratnes par “labu kvalitāti” iegūšana

Apmācības veicinās kvalitātes kritēriju plašu izmantošanu EEP 
projektos. Tas novedīs pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās un 
radīs labāko EEP sniedzēju atpazīstamību. 

Labi informēti investori, palielināta projektu pārskatāmība un 
uzticība EEP sniedzējiem samazinās laiku, kas nepieciešams lēmuma
par investīciju piešķiršanu pieņemšanai

Apmācību 2. modulis sniegs detalizētu informāciju par kvalitātes
kritērijiem
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Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu vērtība

Energoefektivitātes
paaugstināšanas

pasākumu vērtība

Energoapgādes
drošība

Palielinās
produktivitāte

Palielinās
aktīvu vērtība

Videi draudzīgs

Enerģijas
ietaupījums

Izmantojami
ienākumi

Avots: Trust EPC South, D4.2 Training modules for tertiary sector actors, 13. slaids, 2016. gads
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Galvenie energoefektivitātes
pakalpojumu izaicinajumi un barjeras

Tirgus neviendabīgums
 Energoefektivitātes pakalpjumu (turpmāk tekstā EEP) tirgus ir ļoti

neviendabīgs

 Tirgus ir ievērojami attīstījies, bet fragmentācija un neviendabījums
ierobežo izaugsmi

Energoefektivitātes pakalpojumu sarežģītība
 EEP sarežģītība ir saistīta ar EEP sniedzēju neviendabīgumu

 Investoriem ir grūti atšķirt “labas” kvalitātes pakalpojumus
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EPC uzņēmējdarbības šķēršļi
Kādi ir galvenie energoefektivitātes pakalpojumu līguma (Energy Performance Contracting 
- EPC) uzņēmējdarbības šķēršļi, pamatojoties uz pēdējo 12 mēnešu aktivitātēm? 
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ESC uzņēmējdarbības šķēršļi
Kādi ir galvenie energoapgādes pakalpojumu līguma (Energy Supply Contracting -
ESC) uzņēmējdarbības šķēršļi, pamatojoties uz pēdējo 12 mēnešu aktivitātēm? 
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Pakalpojumu kvalitāte
Pakalpojuma kvalitāte ir pakalpojuma sniedzēja spēja piedāvāt
nemateriālus pakalpojumus, kuros jāiesaista klients, kas atbilst
noteiktam prasību līmenim un saskan ar klienta vēlmēm

Saskaņā ar ISO 9000 kvalitāte ir According to ISO 9000 quality is the 
“līmenis, pie kura raksturīgo pazīmju kopums atbilst prasībām” 

Kvalitāti definējošie aspekti var būt ietverti visos produkta vai
pakalpojuma posmos, sākot ar plānošanas posmu līdz mērījumu un 
pārbaudes posmam un vēl tālāk, lai nodrošinātu augstas kvalitātes
projektus

Kvalitātes kritēriji ir nozīmīgi, lai sistemātiski plānotu, īstenotu un 
novērtētu projektu kvalitāti

Kvalitātes kritērijos ir ietvertas kvalitātes prasības ar definētām
raksturīgajām pazīmēm

Pakalpojuma kvalitāte galvenokārt ir definēta trīs dimensijās: 
pakalpojuma sniedzēja potenciāls (strukturālā kvalitāte un spējas), 
procesu kvalitāte, rezultātu kvalitāte

Kvalitāte ir nepārtraukts pilnveidošanās process
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Kvalitātes kritēriju piemērošana
Viens kopējs kvalitātes kritēriju kopums ir pamats vispārējai izpratnei par 
to, kas ir “labas” kvalitātes produkts vai pakalpojums

kritēriji ir pielāgoti, lai tos varētu pielietot energoefektivitātes
pakalpojumos (turpmāk tekstā EEP) un vadlīniju izstrādē

Attiecīgos kvalitātes kritērijus var pielietot dažādas ieinteresētās puses, 
piemēram:

 Klienti, iekļaujot tos iepirkumu konkursa dokumentos un novērtējot projekta
kvalitāti tā izstrādes laikā un pēc tam, kad projekts ir īstenots

 EEP sniedzēji, izmantotojot tos, lai novērtētu savu produktu un pakalpojumu
kvalitāti

 Finansēšanas institūcijas, pieprasot kvalitātes kritērijus, lai projekts saņemtu
finansējumu

Kvalitātes kritēriji var tikt izmantoti, lai palīdzētu pieņemt lēmumu (vai
konkrētais EEP sniedzējs būs piemērotākais; vai piešķirt projektam
finansējumu u.tml.)
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Energoefektivitātes pakalpojumu
riski

Tehniskie, finanšu u.tml. riski var notikt katrā projekta īstenošanas
posmā
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Ilgtspējīgu energoefektivitātes
projektu standartizēta struktūra

Avots: Trust EPC South, Energy Efficiency Standards for sustainable financing, 6. slaids, 2018. gads
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Energopārvaldība ilgtspējīgos
energoefektivitātes projektos

Avots: Trust EPC South, Energy Efficiency Standards for sustainable financing, 6. slaids, 2018. gads
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Energoefektivitātes projektu kvalitātes
uzturēšana

Avots: Trust EPC South, Energy Efficiency Standards for sustainable financing, 9. slaids, 2018. gads

Tehniskais
pamats

Uzņēmēdarbības
pamats

Tehniskais/uzņēmējdarbības pamats

FinansēšanaEnergoaudits + EPC
Būvniecības –

nodošana
ekspluatācijā

Ekspluatācija
un uzturēšana

Mērījumi un 
pārbaude

 Atskaites punkta
mērījumi

 Modelēšana
 Energoefektivitātes

paaugstināšanās
līmeņa noteikšana

 Mērīgumu un 
pārbaudes procesa
plans

 Risku analīze
 EPC

 Pienācīga uzcītība
 Parakstīšanas

procedūra
 Uzņēmējdarbības

riski
 Kredītspēja

 EEP īstenošana
 Projekta pārvaldība
 Nodošana

ekspluatācijā

 Energoefektīva
ekspluatācija

 Energoefektīva
uzturēšana

 Mērījumi
 Uzraudzība
 Ziņošana

R%Energoaudits ∙ R%Finansēšana ∙ R%būvniecība ∙ R%E&U ∙ R%M&P ∙ kvalitātes radīšana

=
kvalitātes uzturēšana
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Kvalitātes kritēriju sniegtais labums

Kam ir paredzēti kvalitātes kritēriji?
 Kvalitātes kritērijos ir iekļautas produktu un pakalpojumu kvalitātes prasības, kurās ir

definēti saprātīgi raksturlielumi

Kā kvalitātes kritēriji var noderēt?

Klientam

 Palīdz noteikt vajadzības

 Palīdz definēt prasības, kas 
jāiekļauj EEP iepirkumā

Pakalpojuma sniedzējam

 Palīdz definēt un aprakstīt savus
pakalpojumus

 Palīdz novērtēt sava pakalpojuma
kvalitāti EEP projekta laikā un pēc tā
īstenošanas

 Palīdz definēt iekšējos pakalpojuma
kvalitātes standartus, var tikt
izmantoti kvalitātes
pārvaldībā/pastāvīgā kvalitātes
pilnveidošanā

 Palīdz izstrādāt iekšējās procedūras
un kvalitātes standartus

Finansēšanas institūcijai

 Palīdz sagrupēt projektus
pēc tā, vai kvalitāte tiksvai
netiks nodrošināta

 Palīdz definēt minimālās
prasības, kas nepieciešamas, 
lai finansētu projektu
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Kvalitātes kritēriju sniegtais labums

Kā kvalitātes kritēriji var noderēt?

Klientam

 Tos var izmantot kā pamatu
pakalpojumu kvalitātes
definīcijai

 Palīdz novērtēt saņemtā
pakalpojuma kvalitāti EEP 
projekta laikā un pēc tā
īstenošanas, balstoties uz
projekta dokumentāciju

Pakalpojuma sniedzējam

 Tos var izmantot pakalpojuma
kvalitātes apraksta veidošanai, 
gatavojot pakalpojuma
piedāvājumu

Finansēšanas institūcijai

 Apsvērumi par kvalitātes
kritēriju piemērošanu un 
izpildi
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Tehniskie kvalitātes kritēriji

17
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Tehniskie kvalitātes kritēriji
Kuri ir EPC projektu kvalitātes vissvarīgākie faktori? 
[QualitEE aptauja, 2017. gada oktobris]

Visas valstis
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Čehija
Francija
Vācija
Grieķija
Itālija
Latvija
Nīderlande
Portogāle
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Lielbritānija

Tehnisko pasākumu īstenošana

Plānotā enerģijas ietaupījuma
sasniegšana

Citi

Sākotnējā tehniski ekonomiskā analīze/energoaudits

Lietotājam pieejamā
informācija un motivācija

Lietotāja komforta ievērošana

Komunikācija starp pakalpojuma
sniedzēju un klientu

Finansēšana Līguma nosacījumu caurskatāmība
un pilnīgums

Ekspluatācija un uzturēšana

Mērījumi un pārbaude
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Tehniskie kvalitātes kritēriji
Kuri ir ESC projektu kvalitātes vissvarīgākie faktori? 
[QualitEE aptauja, 2017. gada oktobris]

Visas valstis
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Čehija
Francija
Vācija
Grieķija
Itālija
Latvija
Nīderlande
Portogāle
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Lielbritānija

Tehnisko pasākumu īstenošana

Plānotā enerģijas ietaupījuma
sasniegšana

Citi

Sākotnējā tehniski ekonomiskā analīze/energoaudits

Lietotājam pieejamā
informācija un motivācija

Lietotāja komforta ievērošana

Komunikācija starp pakalpojuma
sniedzēju un klientu

Finansēšana Līguma nosacījumu caurskatāmība
un pilnīgums

Ekspluatācija un uzturēšana

Mērījumi un pārbaude
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Kvalitātes kritēriju struktūra

Kvalitātes kritērijs Pierādījumi Novērtējums Komentārs

Kurš konkrētais

energoefektivitātes

pakalpojuma aspekts

tiek novērtēts? 

Kādas ir šī konkrētā

aspekta ideālās

prasības?

Kādus

pierādījumus

vērtētājam

jāmeklē, lai

novērtētu

kritēriju?

Kā vērtētājam vajadzētu

lemt, vai iegūtie

pierādījumi liecina, ka 

kritērijis ir sasniegts?

Kritērijs var tikt vērtēts, 

nosakot, vai mērķis ir/nav 

sasniegts, vai arī 

izvēloties vērtējuma 

apzīmējumu saskaņā ar 

vērtēšanas skalu

Sadaļā

sniegti 

komentāri, 

kas var 

palīdzēt 

vērtētājam 

nonākt pie 

secinājumie

m
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Kvalitātes kritēriju kategorijas

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5KK6

KK7

KK8

KK9

Energoefektivitātes
pakalpojumu

kvalitāte

Tehnisko energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu

īstenošanas kvalitāte

Enerģijas ietaupījuma 
garantija

Enerģijas ietaupījuma
pārbaude

Saglabāšanas un 
uzturēšanas vērtība

Komunikācija starp energoservisa
kompāniju un klientu

Atbilstība lietotāju
komforta prasībām

Lietotāju informēšana
un motivēšana

Saprotami līguma noteikumi
īpašo normatīvo prasību

definēšanai

Kvalitatīva analīze
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Piemērs: kvalitātes novērtēšanas
kritērijs 2-1

Kritērijs Pierādījumi Novērtējums Komentārs

Pakalpojumu sniegšana 
saskaņā ar standartiem, 
statūtiem un oficiālajām 
atļaujām

Jāizvērtē rekomendēto
pasākumu atbilstība
tehniskajiem standartiem, 
ietverot sekojošus tematus:

 atbilstība vispārējiem 
būvniecības pakalpojumu 
noteikumiem

 atbilstība atsevišķiem 
tehniskajiem 
standartiem, kurus jāņem 
vērā, realizējot konkrētus 
EEP

 atbilstība oficiālajām 
atļaujām, kas 
nepieciešamas, lai 
realizētu 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumus

Pirms: 
(a) Vai līgums uzliek par 
pienākumu energoservisa
kompānijai izpildīt pakalpojumus 
saskaņā ar standartiem, 
oficiālajām atļaujām un 
normatīvajiem aktiem?  

(b) Vai līgums uzliek par 
pienākumu energoservisa
kompānijai pārbaudīt, vai 
objektam jāatbilst oficiālajām 
atļaujām, lai varētu sniegt 
energoefektivitātes 
pakalpojumu?

Pēc:
Vai, sniedzot pakalpojumus, tika 

ievēroti standarti, normatīvie 
akti, oficiālās atļaujas?

EPC projektu sarežģītības
dēļ, šeit nevar aplūkot
pilnīgi visus standartus, 
tomēr valsts specifiskie
tehniskie standarti
pakalpojuma sniedzējam
ir jāievēro. 
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Piemērs: kvalitātes novērtēšanas
kritērijs 3-1

Kritērijs Pierādījumi Novērtējums Komentārs

Atlīdzības atkarība no 
enerģijas ietaupījuma 
garantijas

Pirmā veida ietaupījuma 
garantija: Atlīdzības
samazinājumam jābūt
samērīgam ar
garantētās enerģijas
ietaupījuma
nesasniegšanas līmeni

Otrā veida ietaupījuma 
garantija: Sasniegtais 
ietaupījums jādala 
konkrētās daļās starp 
energoefektivitātes 
pakalpojumu sniedzēju 
un klientu

Tiek balstīts uz līgumā 
noteikto enerģijas 
ietaupījuma garantiju

Abi veidi novedīs pie 
apsolītās enerģijas
ietaupījuma garantijas
kvalitātes. 1. veids
klientiem patīk vairāk, jo ir
zināms maksimālais
nākotnes maksājuma
līmenis. Tomēr noteiktos
apstākļos (piemēram, nav 
iespējami M&P 
nosacījumi) 1. veida
ietaupījuma garantiju ir
grūti īstenot, vai pattā
klientiem ir nevēlama. 
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Novērtēšanas kritēriji
KK 1 Kvalitatīva analīze

KNK 1-1 Līgums par enerģijas patēriņa analīzes procesu saskaņā ar EN 16247-1 standartu

KNK 1-2 Adekvāta datu vākšana un analīze 

KNK 1-3 Rekomendēto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu analīze

KK 2 Tehnisko energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas kvalitāte

KNK 2-1 Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar standartiem, statūtiem un oficiālajām atļaujām

KNK 2-2 Pakalpojuma iesniegšanas termiņš

KNK 2-3 Pakalpojumu nodošana ekspluatācijā un sniegto pakalpojumu dokumentācija

KNK 2-4 Lietotāju vai apsaimniekošanas personāla apmācība

KNK 2-5 Uzstādīto iekārtu darbības nodrošināšana pēc līguma termiņa beigām 

KK 3 Enerģijas ietaupījuma garantija

KNK 3-1 Atlīdzība atkarība no enerģijas ietaupījuma garantijas

KNK 3-2 Garantēto ietaupījumu sasniegšana (piemērojams tikai pirmā veida ietaupījuma garantijai)

KNK 3-3 Adekvāts laika intervāls starp garantētā enerģijas ietaupījuma nodrošināšanas pārbaudi 

KK 4 Enerģijas ietaupījuma pārbaude

KNK 4-1 Standartizētas metodes enerģijas ietaupījuma aprēķināšanai pielietošana

KNK 4-2 Vispiemērotākās enerģijas ietaupījuma verifikācijas metodes izvēle

KNK 4-3 Skaidra bāzes līnijas definīcija (enerģijas patēriņa atsauces vērtība) 

KNK 4-4 Skaidra pamatdefinīcija enerģijas ietaupījuma aprēķinu korekcijai

KNK 4-5 Pārredzamība un vienošanās par mērījumu un verifikācijas procesu un ar tā saistītajām

atbildīgajām personām
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KK 5 Saglabāšanas un uzturēšanas vērtība

KNK  5-1 Tehniskās sistēmas atbilstoša darbība

KNK  5-2 Ātra tehniskās sistēmas darbības traucējumu risināšana

KNK  5-3 Objekta funkcionalitātes pēc līguma termiņa beigām 

KNK  5-4 Skaidri noteiktas pakalpojuma sniedzēja atbildības attiecībā uz sistēmas uzturēšanu un remontu

KK 6 Komunikācija starp energoservisa kompāniju un klientu

KNK  6-1 Kontaktpersonu noteikšana

KNK  6-2 Vienošanās par datu pieejamību un apmaiņu (abos virzienos)

KNK  6-3 Energoservisa kompānijas veikto energoefektivitātes pasākumu uzturēšana un pastāvīga

atjaunināšana

KNK  6-4 Organizatoriskie pasākumi informācijas apmaiņai starp energoservisa kompāniju un iekšējo 

apkalpojošo personālu

KK 7 Atbilstība lietotāju komforta prasībām

KNK  7-1 Lietotāju prasību definēšana (veicot regulāru pārskatīšanu) 

KNK  7-2 Regulāra fiziskā komforta parametru atbilstības pārbaude

KNK  7-3 Lietotāju apmierinātības novērtējums

KK 8 Lietotāju informēšana un motivēšana

KNK  8-1 Lietotāju motivēšanas koncepta izstrāde

KNK  8-2 Ieteikumu sistēmas izveide klientiem, lai uzlabotu energoefektivitāti

KNK  8-3 Uz rīcību vērstas informācijas par energoefektivitāti sniegšana

Novērtēšanas kritēriji
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KK 9 Saprotami līguma noteikumi īpašo normatīvo prasību definēšanai

KNK  9-1 Īpašumtiesību maiņa

KNK  9-2 Enerģijas cenu riska pārvaldīšana

KNK  9-3 Apdrošināšana

KNK  9-4 Izstāšanās nosacījumi

KNK  9-5 Tiesiskā pēctecība

KNK  9-6 Neierobežotas piekļuves tiesības un piekļuves tiesības

KNK  9-7 Dažādu finansējuma veidu pieļaujamība (cesijas līgumi, līzinga līgumi, ķīlas līgumi)

KNK  9-8 Noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesībām

Projekta
identificēšana

Sākotnēja
analīze

Iepirkuma
procedūra

Pasākumu
īstenošana

Garantētās
darbības

Līguma
izpilde

Kopā ir 9 kvalitātes kritēriji ar 38 kvalitātes novērtēšanas kritērijiem

Novērtēšanas kritēriji
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Finansiālo kvalitātes kritēriju sniegtais
labums

Kam ir paredzēti kvalitātes kritēriji?
 Vienotas izpratnes veidošana starp pakalpojuma sniedzējiem, klientiem un 

finansēšanas intitūcijām par energoefektivitātes projektu rentabilitātes
novērtēšanu

Kā kvalitātes kritēriji var noderēt?

Klientam
 Atbalsts, meklējot

finansēšanas iespējas

 Palīdzēs iepirkuma konkursa
dokumentācijā un 
pakalpojuma līgumā iekļaut
atbilstošu informāciju

Pakalpojuma sniedzējam
 Palīdzēs sniegt atbilstošu finanšu

informāciju finansēšanas
institūcijām

 Palīdzēs sagatavot pakalpojuma
līgumus, tajos ietverot atbilstošu
informāciju

 Atbalsts, meklējot finansēšanas
iespējas

Finansēšanas institūcijām
 Palīdzēs saņemt atbilstošu

informāciju par 
energoefektivitātes
projektiem

 Palīdzēs labāk saprast
energoefektivitātes
projektu vērtību
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Finansiālie kvalitātes kritēriji

29
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EEP projekti

C
B

A

Inovācijas, labākās
pieejamās tehnoloģijas, 

COP, , ,  CO2, 
GWh/a, kW, ...

€, €, €, €, €

?

Dažādu EEP ieinteresēto pušu
atšķirīgie uzskati
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EEP galvenie finansēšanas
instrumenti

Viena no galvenajām EEP īstenošanas barjerām ir finansēšana

EEP finansēšanai visbiežāk izmanto:

Aizdevuma finansēšanu

Līzinga finansēšanu

Cesiju

Līguma cenu forfeitings

Finansēšanas instrumentu izvēles nozīmīgie aspekti no kliena viedokļa

 Finansēšanas izmaksas

 Juridiskie aspekti

 Nodrošinājums/vērtspapīri

 Nodoklu politika

 Bilances un grāmatvedības aspekti

 Pārvaldības izdevumi/darījuma izmakasas
31
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Finansiālie kvalitātes kritēriji
Finansiālo kvalitātes kritēriju (FKK) izvēles aspekti

 Kā var paredzēt un būt drošs par nākotnes naudas plūsmu? 

 Tehniskā aprīkojuma (aktīvu) nodrošinājums

 Kas notiks ESKO neveiksmju vai bankrota gadījumā un ko ir iespējams
darīt, lai samazinātu risku? 

 Kas notiks klienta neveiksmju vai bankrota gadījumā? 

FKK 1: Naudas plūsmas prognozēšanas kvalitāte

FKK 2: Stimulējoša struktūra naudas plūsmas radīšanai

FKK 3: Naudas plūsmas izmantošana

FKK 4: Aktīvu izmantošana un vērtība (tehniskais aprīkojums)

FKK 5: Ar enerģiju nesaistīti ieguvumi no energoefektivitātes 
projektiem
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FKK 1: Naudas plūsmas prognozēšanas
kvalitāte

Naudas plūsma ir enerģijas ietaupījuma rezultāts
 Galvenais avots projekta izdevumu atmaksai

 Enerģijas ietaupījumu nevar izmērīt

 Energoefektivitāte ≠ enerģijas ietaupījums

 Vienošanās par atskaites punktu

 Korekcijas faktoru atlase un vienošanās par to izvēli

 Mērījumu un pārbaudes (M&P) koncepts

Kritēriji
 M&P koncepts

 Atskaites punkts un ietaupījuma aprēķins

 Scenāriji

 Labākās pieejamās tehnoloģijas
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FKK 2: Stimulējoša struktūra naudas
plūsmas radīšanai

Naudas plūsmas radīšana samazina riskus
 Līguma noteikumi saskaņā ar ietaupījuma garantiju

 Nepieciešama sadarbība ar klientu

 Labi balansēta risku dalīšana

Kritēriji
 Risku dalīšanas pieeja

 EEP sniedzēja atlīdzība atkarīga no ietaupījuma garantijas

 Stimulējošas prasības no klienta puses
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FKK 3: Naudas plūsmas izmantošana

Maksājumu nodrošināšana līgumslēdzēju pušu ekonomisko grūtību
vai juridiskā statusa izmaiņu gadījumā

 Nodrošina, ka projekta īstenošana turpinās

 Objekts tiek pārdots

 Finansēšanas institūcijām ir prioritāra pieeja naudas plūsmai

Kritēriji
 Izstrādāta pieeja, kā novērst “izejas stratēģijas”

 EEP sniedzēja aizstāšana

 EEP sniedzēja tiesības (tostarp cesija, forfeitings, pārvēršana
vērtspapīros)

 Noteikumi par piemērotām kompensācijām un zaudējumu novēršanu
gadījumā, ja EEP klients lauž līgumu pirms termiņa beigām

 Naudas plūsmas izmantošana objekta pārdošanas gadījumā
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FKK 4: Aktīvu izmantošana un 
vērtība (tehniskais aprīkojums)

Tehnisko aprīkojumu var izmantot kā nodrošinājumu
 Tehniskā ekspluatācija – aktīvi ir noņemami

 Ekonomiskā ekspluatācija – aktīvus ir iespējams pārdot

 Juridiskā ekspluatācija – atlikušo aktīvu īpašumtiesības

Kritēriji
 Projekta dokumentācijā ir norādīta tehniskā aprīkojuma noņemamo

daļu vērtība (sērijas identifikācijas numurs)

 Tehniskais aprīkojums var tikt izmantots dažādos procesos arī citās
nozarēs

 Līgums definē īpašumtiesības
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FKK 5: Ar enerģiju nesaistīti ieguvumi 
no energoefektivitātes projektiem

Pazīstami arī kā daudzveidīgi ieguvumi

Ieguvumi no kliena perspektīvas
 Palielinās darba produktivitāte

 Samazinās atkarība no enerģijas tarifa izmaiņām

 Īpašuma vērtības palielināšanās

Kritēriji
 Ir klasificēts un pieejams ar enerģiju nesaistītu ieguvumu saraksts

 Ar enerģiju nesaistītu ieguvumu kvantificēšana un monetizācija
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FKK vs. dažādi finansēšanas aspekti

Tabulā parādīti FKK, kas aptver dažādus EEP finansēšanas aspektus. Ar ++ atzīmēti galvenie aspekti
uz kuriem attiecas FKK; ar + atzīmēti aspekti, uz kuriem var attiekties FKK; ar o atzīmēti aspekti, uz
kuriem FKK attiecas dažos gadījumos vai neattiecas vispār. 

Naudas plūsma

Tehniskā 

aprīkojuma 

nodrošinājums

ESKO neveiksmes 

vai bankrots

EEP klienta 

neveiksmes vai 

bankrots

FKK 1. Naudas plūsmas 

paredzēšanas kvalitāte
++ o + +

FKK 2. Stimulējoša struktūra 

naudas plūsmas radīšanai
++ o ++ o

FKK 3. Naudas plūsmas 

izmantošana
++ ++ ++ o

FKK 4. Aktīvu izmantošana 

un vērtība (tehniskais 

aprīkojums)

+ ++ ++ ++

FKK 5. Ar enerģiju nesaistīti 

ieguvumi no 

energoefektivitātes 

projektiem

o o + ++
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FKK vs. Finansēšanas instrumenti

Tabula parāda FKK nozīmību dažādiem finansēšanas instrumentiem. Ar ++ atzīmēti FKK, kas ir ļoti
nozīmīgi konkrētajam finansēšanas instrumentam; ar + atzīmēti FKK, kas ir nozīmīgi finansēšanas
kritērijam; ar o atzīmēti FKK, kas ir neitrāli vai nav nozīmīgi finansēšanas instrumentam. 

Kredīts Līzings Cesija
Līguma cenu 

forfeitings

FKK 1. Naudas plūsmas 

paredzēšanas kvalitāte
++ ++ + ++

FKK 2. Stimulējoša 

struktūra naudas plūsmas 

radīšanai

++ ++ ++ ++

FKK 3. Naudas plūsmas 

izmantošana
++ ++ ++ ++

FKK 4. Aktīvu izmantošana 

un vērtība (tehniskais 

aprīkojums)

+ ++ o o

FKK 5. Ar enerģiju nesaistīti 

ieguvumi no 

energoefektivitātes 

projektiem

++ + o +
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Iepirkumu procedūras
rokasgrāmata

40
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Ievads: rokasgrāmatas
mērķis

• ES iepirkumu direktīvas un ietekme uz izvēlēto EPC un 
ESC iepirkumu procedūru

EEP iepirkumu tiesiskais
regulējums

• Iepirkuma procedūra saskaņā ar ES likumdošanu

• Koordinatora loma

• Kritēriju novērtēšana iepirkumu procesā

• Galvenie EEP iepirkuma procesa kvalitātes kritēriji

EEP kritēriju novērtēšana
EPC iepirkumos

• Iepirkuma procedūra saskaņā ar ES likumdošanu

• Koordinatora loma

• Kritēriju novērtēšana iepirkumu procesā

• Galvenie EEP iepirkuma procesa kvalitātes kritēriji

EEP kritēriju novērtēšana
ESC iepirkumos

Iepirkumu procedūras rokasgrāmatas
saturs
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Rokasgrāmata sniedz norādījumus, kas stimulē EEP kvalitātes kritēriju
piemērošanu projekta iepirkumu konkursa posmā

Mērķa grupas:
 EEP pasūtītāji (publiskie un privātie klienti un projekta koordinatori)
 EEP realizētāji (ESKO)

Ir nepieciešams piemērot EEP kvalitātes kritērijus publiskā iepirkuma
prosmā, jo:

 tie aizstātu zemākā izmaksu kritērija kā galvenā kritērija piemērošanu, izvēloties
pakalpojuma sniedzēju

 plašāka kritēriju izmantošana palielinātu pakalpojumu kvalitāti un samazinātu
nākotnes enerģijas patēriņu, kas veicinātu investīciju piesaisti EEP projektiem

 EEP sniedzēji un klienti saskaras ar neskaidru likumdošanu un administratīvajiem
noteikumiem attiecībā uz publiskajām organizācijām

 Lēmumu pieņēmēji baidās no projekta novērtēšanas procesa sarežģītības vai
apgalvo, ka process ir pretrunā ar juridiskajām prasībām

Iepirkuma procedūras rokasgrāmatas
mērķis
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Galvenā prasība: konkurējoši piedāvājumi pirms līguma parakstīšanas –
pārrunas starp klientu un pretendentiem ir atļautas

Tiek rekomendēts: pārrunu procedūra pirms iepirkumu konkurss tiek
izsludināts:

 Klientam ir iespēja izvēlēties labāko projekta dizainu, kas atbilst viņa vajadzībām

 Piedāvājumi (t.i. ESKO iesniegtie piedāvājumi) var tikt precizēti/uzlaboti
pārrunu laikā

EPC iepirkuma procedūra

43



www.qual i tee.eu

Projekta izstrādes posmā:
 Sākotnēja finansiālā un tehniskā analīze

 Dažādu iespēju salīdzināšana, atbalstot klientu izvēlē - pašam īstenot projektu
vai piesaistīt speciālistus

 Sniedz klientiem un ieinteresētajām pusēm informāciju par procedūrām

 Projekta pirmsstrukturizēšana

 ESKO uzņēmējdarbības modeļa izvēle un pielāgošana

 Finansiālā pirmsstrukturizēšana

Projekta iepirkumu fāze:
 Iepirkums procesa izvēle

 ESKO kvalifikācijas un atlases kritēriju definēšana

 Konkursa dokumentācijas izstrāde

 ESKO līguma projekts

 Pārrunas ar EPC sniedzējiem un labākā piedāvājuma izvēle

EPC koordinatoru loma
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Klients

Piemērs: kritēriju novērtēšana EPC 
procesā

Izvēle
izmantot EPC

1. kritēriju
novērtēšana

2. kritēriju
novērtēšana

3. kritēriju
novērtēšana

Projekta
identificēšana

Sākotnēja
analīze

Iepirkuma
procedūra

Pasākumu
īstenošana

Garantētās
darbības

Koordinators

Datu vākšana, 
pārrunas

Pārvaldība un 
iekārtu

uzstādīšana

Enerģijas
ietaupījuma

M&P

Potenciālā
enerģijas

ietaupījuma
izvērtēšana

ESKO ESKOKoordinators Koordinators

Datu pārbaude, 
iepirkumu 
konkursa

dokumentācija
ar EPC
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Informācija par līguma nosacījumiem

Uzaicinājums iesniegt sākotnējo pakalpojuma piedāvājumu

Iepirkuma konkursa dokumentācijas izplatīšana

Sākotnējo piedāvājumu izvērtēšana

Tiek izvēlēti ESKO, ar kuriem turpināt pārrunas

ESKO izrāda interesi

Sākotnēja atlase

Sākotnējo piedāvājumu izstrāde un iesniegšana

EPC līguma slēgšana

Pārrunas – iepirkumu konkursa specifikācija

Uzaicinājums iesniegt galīgos piedāvājumus

Galīgo piedāvājumu iesniegšana

Galīgo piedāvājumu izvērtēšana

EPC līguma slēgšanas tiesības

> 3 ESKO

3 - 5 

ESKO

2 - 3 

ESKO

Izvēlētais

ESKO

Iepirkuma
procedūru: 

• Organizē EPC 
koordinators (vai
klients, ja nav 
koordinatora)

• Vada Piedāvājumu
novērtēšanas
komisija, kuru ir
izvirzījis klients

ESKO novērtēšana pārrunu procesā
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 Sākotnējo piedāvājumu izvērtēšana

– Balstoties uz sākotnējo piedāvājumu izvērtējumu, tiek atlasīti ESKO, kuri tiek
aicināti uz pārrunām

 Pārrunas ar ESKO

– Jābūt vismaz vienai pārrunu kārtai, bet parasti tiek organizētas 2 līdz 3 kārtas

– Katrā pārrunu kārtā ir sagatavota jauna piedāvājumu specifikācija – klients
pieprasa papildu informāciju par piedāvājumā aprakstītajiem risinājumiem, 
kuri tiek izvērtēti nākamajā pārrunu kārtā

– Uzaicinājums iesniegt galīgos piedāvājumus

 Galīgo piedāvājumu izvērtēšana

ESKO novērtēšana pārrunu procesā
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Kritēriji Ietekme

1) Garantētā ietaupījuma apjoms visos enerģijas veidos līguma darbības
period (fizikālās vai finasiālajās vienībās)

45%

2) Piedāvājuma cena – kopējā cena, ko līgumslēdzējs maksā ESKO visa 
līguma darbības periodā

35%

3) Projekta tehniskā kvalitāte un projekta parametri

20%

3a) pilnīgs un skaidrs pasākumu apraksts 10%

3b) ietaupījuma novērtēšanas pareizība 70%

3c) piemērotas izmaksas (salīdzinot uz tirgus cenām) 10%

3d) citi ieguvumi: ekspluatācijas ilgums, uzticamība, atbilstība
ekspluatācijas prasībām utt.

10%

Piemērs: EPC novērtēšanas kritēriji, 
kas pašlaik tiek izmantoti Čehijā
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