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QualitEE projekta kopsavilkums
QualitEE projekta mērķis ir:

Standartizēt quality ar kvalitāti saistītos energoefektivitātes pakalpojumu aspektus un 
institucionalizēt kvalitātes nodrošināšanas procesu: 

 Standartizētu ‘’Kvalitātes kritēriju’’ izstrāde
— Tehniskās un finanšu pamatnostādnes

— Neliels, bet spēcīgs rīks dažādu energoefektivitātes pakalpojumu piedāvājumu novērtēšanai

— Kritēriji, kurus klienti var iekļaut pakalpojumu līgumos

— Katrā tehniskajā kvalitātes kritērijā ietilpst vērtēšanas kritēriju kopums

 Kvalitātes nodrošināšanas shēmu īstenošana partnervalstīs
— 11 Nacionālu popularizēšanas komandu izveide

— Nacionālo diskusiju platformu ieviešana

Samazināt energoefektivitātes pakalpojumu sarežģītību un paaugstināt pakalpojumu 
kvalitāti

 Tehnisko kvalitātes kritēriju izmantošana 24 pilotprojektos
— 3 pilotprojekti Vācijā un Austrijā, 2 pilotprojekti 9 citās valstīs

— Tehnisko kvalitātes kritēriju iekļaušana pakalpojumu līgumos un konkursa dokumentācijā

— 33 apmācību semināri tirgus dalībniekiem un viņu izpratnes celšanai

 Kvalitātes kritēriju un kvalitātes nodrošināšanas modeļu izplatīšana
— Viegli lietojama energoefektivitātes pakalpojumu tirgus datubāze

— Jaunumu lapu, preses relīžu un sociālo tīklu ierakstu izsūtīšana

— 68 nacionālas un internacionālas prezentācijas

Palielināt atbildīgus ieguldījumus energoefektivitātes pakalpojumos būvniecības nozarē

Uzlabot klientu un finanšu iestāžu uzticību energopakalpojumu sniedzējiem
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Finanšu institūcijas➝ ar potenciālu interesi energoefektivitātes projektu 
finansēšanā, vai arī jau ir finansējuma sniedzēji un ir daļa no projekta riska

Energopakalpojumu sniedzēji➝ īpaši tie, kas plāno sniegt 
energopakalpojumus vai jau ir iesaistīti sniegšanā, un vēlas ieviest kvalitātes 
kritērijus

Mērķauditorijas apmācības

Valsts un privātie klienti➝ kuri ir ieinteresēti attīstīt energoefektivitāti. 
Īpašnieki un objektu apsaimniekotāji:

 Skolām un universitātēm

 Slimnīcām un veselības aprūpes ēkām

 Viesnīcām

 Daudzdzīvokļu mājām

 U.t.t.
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Sertifikācijas iestādes ➝ ir ieinteresētas kvalitātes nodrošināšanas shēmas 
izstrādē, izmantojot sertifikāciju vai cita veida shēmu
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Apmācību mērķis

Kopēja izpratne par ‘’kvalitātes nodrošinājuma shēmu’’

Akcentēt nepieciešamību Eiropā izveidot kvalitātes nodrošināšanas 
shēmu energoefektivitātes pakalpojumiem

Labāk informēti energoefektivitātes pakalpojumu klienti, pateicoties 
kvalitātes nodrošināšanas shēmai

Palielināt caurspīdīgumu un uzticību energoefektivitātes 
pakalpojumu sniedzējiem

Kopēja izpratne par ‘’tehniskajiem kvalitātes kritērijiem’’

Moduļi 3 un 4 sniedz detalizētu informāciju par sertifikācijas 
sistēmām
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Kvalitātes nodrošināšanas shēma (QAS) ir shēma, ar kuras palīdzību 
tiek garantēta energoefektivitātes pakalpojuma atbilstība iepriekš 
noteiktiem kvalitātes kritērijiem

Galvenā atšķirība starp sertifikāciju un citām kvalitātes 
nodrošināšanas shēmām ir tā, ka sertifikātu izsniedz neatkarīga un 
akreditēta sertifikācijas iestāde saskaņā ar ISO 17065.
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Kvalitātes nodrošināšanas shēma

Sertifikācija Citas shēmas

Kvalitātes nodrošināšanas shēma 
(QAS)



www.qual i tee.eu

Sertifikācija

Sertifikācija ir neatkarīgas iestādes sniegts apliecinājums 
(jeb sertifikāts) par to, ka attiecīgais produkts, pakalpojums 
vai sistēma atbilst īpašām prasībām; sertifikācija ir 
pazīstama arī kā trešās personas atbilstības novērtēšana

Avots: ISO; CREARA analīze

Kvalitātes nodrošināšanas shēma

Sertifikācija Citas shēmas
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Vispārējā shēma

Valsts akreditācijas iestāde

Sertificēšanas 
iestāde

Valsts akreditācijas iestāde akreditē 
valstī darbojošos sertifikācijas iestāžu 
kompetenci un integritāti saskaņā ar 
Regulu 765/2008

Sertifikācijas iestādes ir valsts 
akreditācijas iestādes akreditētas 
organizācijas, kas piedāvā standartiem 
atbilstošu objektu auditu un sertifikāciju

Organizācijas Sistēmas Produkti

Procesi Pakalpojumi

Sertificētie objekti ietver organizācijas, 
sistēmas, produktus, procesus vai 
pakalpojumus

Avots: CREARA analysis

Sertificēšanas 
iestāde

Sertificēšanas 
iestāde
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Eiropas standarts EN ISO 50001:2011 Enerģijas pārvaldības sistēmas 
– Prasības ar norādījumiem lietošanai tika pieņemtas, lai 
organizācijas varētu izveidot procesus un sistēmas, kas 
nepieciešamas energoefektivitātes uzlabošanai, ieskaitot enerģijas 
izmantošanai un patēriņam.

 Ir strauji pieaudzis ISO 50001 sertifikātu skaits, kas ir derīgs 
energopārvaldībai, no 364 sertifikātiem (2011.gadā) līdz 17102 
sertifikātiem (2016.gadā) visā Eiropā.

Energoefektivitātes sertifikāts vai energosertifikāts ir oficiāls 
kompetenta speciālista sagatavots dokuments, kas ietver sevī 
objektīvu informāciju par ēkas enerģijas rādījumiem
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Avots: Report on European Energy Efficiency Services Markets and Quality, QUALITEE; CREARA analysis 

Sertifikācijas enerģētikas jomā
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Citi kvalitātes nodrošināšanas veidi

Pastāv kvalitātes nodrošināšanas shēmas, kurām nav šādas 
visaptverošas kontroles par sertifikātiem, jo izdevējiestādei nav 
jāievēro ISO 17065 standarts

Šīs shēmas pastāv arī valstu enerģijas tirgos
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Citas kvalitātes nodrošināšanas 
shēmas

Citas shēmas:

 Marķējums: kvalitāti nodrošina ar marķējumu, kas norāda, ka ir 
pārbaudīta atbilstība noteiktiem standartiem

 Eiropas rīcības kodekss energoefektivitātes pakalpojuma līgumam (EPC): 
uzņēmums apņemas ievērot kodeksā ietvertās vērtības un principus; 

 Pamatnostādnes: Neobligāti priekšraksti, ar kuriem tiek noteikts 
darbības virziens

 Līguma paraugs: līguma paraugs, kurā ir ietverti konkrēti noteikumi, 
kurus publicē valsts iestādes vai likumdošana

 Reģistrācija: uzņēmumiem jāatbilst konkrētām prasībām, lai piekļūtu 
reģistram
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Kvalitātes nodrošināšanas shēmas

Sertificēšana Citas shēmas



www.qual i tee.eu

Page 13

Ievads

Vispārējā sistēma

Kvalitātes nodrošināšanas shēmas ietekme uz 
energoefektivitātes pakalpojumu tirgu

Kvalitātes nodrošināšanas shēmu kategorijas
 Privātās shēmas

 Daļēji publiskas shēmas

 Publiskās shēmas

QualitEE shēma

Novērtēšanas procedūras piemērs



www.qual i tee.eu

Kā kvalitātes nodrošināšanas shēma 
ietekmē tirgu? (I/IV)

Kaut arī daudzās Eiropas valstīs ir citas kvalitātes 
nodrošināšanas shēmas konkrētās jomās, pašlaik Eiropas 
līmenī nav neviena, kas garantē energoefektivitātes 
pakalpojumu kvalitāti

QualitEE projekts piedāvā viendabīgu kvalitātes 
nodrošināšanas shēmu Eiropas līmenī

Kāpēc tas ir nepieciešams? 
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Kā kvalitātes nodrošināšanas shēma 
ietekmē tirgu? (II/IV)

Kāpēc tas ir nepieciešams?
 Uzticības trūkums ir viens no galvenajiem šķēršļiem gan energoefektvitātes pakalpojumu 

līgumiem, gan ESKO tirgum, balstoties uz QualitEE aptaujas rezultātiem(sept. 2017; pieejams 
mājaslapā) 
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respondentu īpatsvars, kuri atlasa katru no atbildēm uz jautājumiem no visiem respondentiem. 
Tādējādi rezultāti nesakrīt ar 100%.

Kādi ir galvenie šķēršļi EPC uzņēmējdarbībai, pamatojoties uz pēdējo 12
mēnešu darbībām? (pakalpojumu sniedzēju un

koordinatoru atbilžu procentuālā daļa Septembris 2017)
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Kā kvalitātes nodrošināšanas shēma 
ietekmē tirgu? (III/IV)
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46. Attēls
Kādā mērā kvalitātes nodrošināšanas sistēma palielinātu klientu uzticēšanos EPC/ESC pakalpojumiem un pakalpojumu 
sniedzējiem? (pakalpojumu sniedzēju, koordinatoru un klientu19 atbildes uz jautājumiem Septembris 2017)
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Kā kvalitātes nodrošināšanas shēma 
ietekmē tirgu? (IV/IV)
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51. attēls
Vai jūs dotu priekšroku (īstenošana/finansēšana) projektam, kas ir pakļauts kvalitātes nodrošināšanai bez 
kvalitātes garantijas? (pakalpojumu sniedzēju, koordinatoru un klientu22 atbildes uz jautājumiem Septembris 
2017)
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Kvalitātes nodrošināšanas shēmu 
kategorijas
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Privātās 
shēmas

Daļēji 
publiskās 
shēmas

Publiskās 

shēmas

Kvalitāti apliecina privāts uzņēmums

Izdevējiestāde parasti ir asociācija

Kvalitātes apliecinājumu nodrošina privāta struktūra 
ar valsts atbalstu, vai sertifikācijas iestāde, ko atzīst 
akreditācijas iestāde

Kvalitāti nodrošina tikai valsts iestāde

Shēma ir pilnībā atzīta
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Kvalitātes nodrošināšanas shēmu 
kategorijas

QualitEE kvalitātes nodrošināšanas shēmas izstrādes laikā, tika 
aplūkotas un izanalizētas 84 kvalitātes novērtēšanas shēmas

Šī procesa laikā, 63 shēmas tika atmestas, bet 21 visatbilstošākā 
shēma tika pārvietota uz nākošo fāzi

Atlasītos, QualitEE projekta partneri, sarindoja balstoties uz 
sekojošajiem kritērijiem:

 Vai šī ir laba shēma, ar kuru apliecināt kvalitāti?

 Vai šī shēma ir atkārtojama?

Tika atlasītas 10 shēmas ar vislielāko rezultātu un tika veikta 
visaptveroša to analīze (pieejams mājaslapā)
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Izvēlēto kvalitātes nodrošināšanas 
shēmu piemēri Eiropā
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DECA Label 

Page 23

DECA ir Austrijas apvienība, kurā ir 41 ESKO

DECA marķējums tika laists tirgū 2018.gadā

Šis marķējums seko ‘’pašdeklarēšanas ar ticamības pārbaudi’’ metodei

QualitEE kritēriji ir balstīti uz DECA kritērijiem

Privātā
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ANESE sistēma

Page 24

ANESE ir spāņu ESKO asociācija

ANESE piedāvā divu tipu sertifikātus: 

 “ESE” marķējums ir kompānijām, kuras vēl nav ieviesušas projektus 
balstoties uz ESKO modeli

 “ESE PLUS” marķējums ir kompānijām, kuras var pierādīt, ka tās ir 
strādājušas saskaņā ar ESKO modeli

Privātā
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Pasīvā māja (I/II)

Page 25

Privātā

Pasīvā māja ir stingrs, brīvprātīgs energoefektivitātes standarts ēkā, 
samazinot tās ekoloģiskās pēdas

Lai ēka tiktu uzskatītu par pasīvu māju, tai ir jāizpilda iepriekš noteikti 
kritēriji

Pasīvās mājas sertifikātu var iegūt divos dažādos veidos
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Passive House (II/II)

Privātā

Sertifikāta iegūšana apstiprina, ka iesniegtā dokumentācija ir pareiza un 
atbilst sertifikācijas laikā noteikto standartu tehniskajām prasībām

Pasīvās mājas zīmogus drīkst izmantot tikai saistītajā sertificētājā ēkā
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Kvalitātes zīme būvniecībā

Privātā

Tā ir brīvprātīga, pastāvīga sertifikācijas metode, kas novērtē un
vērtē produktus un pakalpojumus,kuri atbilst augstām, profesionāli
sagatavotām un starptautiski salīdzināmām kvalitātes prasībām

Slovēnijas Celtniecības un inženierzinātņu institūts ir marķējuma 
veicinātājs

Uzņēmumi izmanto cenu noteikšanas procesus, lai iegūtu kvalitātes 
zīmi; tas nozīmē, ka katru gadu kvalitātes zīmi piešķir tikai vienam 
uzņēmumam par konkrētu produktu/pakalpojumu
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Bund sertifikāts

Page 29

Daļēji 

publiskā

BUND ir viena no Vācijas lielākajām vides aizsardzības organizācijām

BUND sertifikāts ‘’energotaupīga slimnīca’’ tika izveidots 2001.gadā; 
jebkura slimnīca Vācijā var to iegūt

Kritēriji sertifikāta iegūšanai ir: CO2 samazināšana, enerģijas patēriņa 
samazināšana, ilgtermiņā optimāls enerģijas patēriņš un 
energopārvaldīšanas ieviešana
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ISO standarts

Page 30

Starptaustiskā standartizācijas organizācija ir neatkarīga, nevalstiska 
organizācija, kuras biedri ir 163 dalībvalstu standartizācijas organizācijas

Standarta izmantošana veicina drošu, uzticamu un labas kvalitātes 
produktu un pakalpojumu radīšanu

Daļēji 

publiskā
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Energoefektivitātes pakalpojumu 
līgums: Standarta līgums

Daļēji 

publiskā

Standarta līgums tika izveidots ar mērķi atvieglot dažādu priekšlikumu 
salīdzināšanu attiecībā uz valsts pārvaldes veiktajiem piedāvājumiem 
energoefektivitātes jomā

Līguma projekts nodrošina cenu noteikšanas lēmumu labāku 
pārredzamību un izsekojamību, jo visi konkurenti uzņemas vienādus 
līguma slēgšanas nosacījumus
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Thermoprofit

Publiskā

Thermoprofit ir ‘’Graz Energy’’ izveidotās un 1996.gadā pirmo reizi 
īstenotās kvalitātes garantijas nosaukums

Thermoprofit tīklā ietilpst piegādātāji no pilnīga pakalpojuma paketes, 
kurus sauc par Thermoprofit partneriem, kuri ir arī galvenie 
līgumslēdzēji

Energopakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā labākos konkursa kritērijus, 
tiek izvēlēts objektīvi, izmantojot solīšanas procesu.
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Klimaaktiv
Klimaaktiv ir iniciatīva, kuru 2004.gadā izveidoja Austrijas Federālā 
Ilgtspējas un Tūrisma ministrija

Tas ir inovatīvs pārvaldības rīks, kas integrē labas idejas, spēku un 
apņemšanos federālajās valstīs, pašvaldībās, uzņēmumos un NVO

Ir formulēti pārredzami standarti, tiek uzsāktas konsultācijas, kā arī īstenoti 
kvalitātes nodrošināšanas pasākumi

Tas seko ‘’pašdeklarācija ar ticamības pārbaudi’’ metodei, ar kuras palīdzību 
uzņēmums brīvprātīgi ievēro klimaaktiv standartus, kurus vēlāk izvērtēs 
klimaaktiv konsultanti

Publiskā
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CHPQA
Tā ir valdības iniciatīva, kad nodrošina praktisku un noteiktu metodi, lai 
novērtētu visu veidu un lielumu kombinētās siltuma un elektroenerģijas 
(CHP) shēmu efektivitāti visā Apvienotajā Karalistē

CHPQA mērķis ir nodrošināt, lai visas koģenerācijas stacijas (pilnībā vai 
daļēji kvalificētas), kas pieprasa fiskālos ieguvumus, būtu ļoti efektīvas, 
tādejādi nodrošinot materiālos primārās enerģijas ietaupījumus 
saskaņā ar prasībām, kas noteiktas ES Direktīvā 2012/27/EU par 
energoefektivitāti

Publiskā
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Ievads

Vispārējā sistēma

Kvalitātes nodrošināšanas shēmas ietekme uz 
energoefektivitātes pakalpojumu tirgu

Kvalitātes nodrošināšanas shēmu kategorijas
 Privātās shēmas

 Daļēji publiskas shēmas

 Publiskās shēmas

QualitEE shēma

Novērtēšanas procedūras piemērs
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QualitEE shēma

Page 37

QC-1 Adekvāta analīze

QC-2 Energoefektivitātes uzlabošanas tehnisko pasākumu īstenošana

QC-3 Ietaupījuma garantija

QC-4 Energotaupības pārbaude

QC-5 Vērtības saglabāšana un uzturēšana

QC-6 Komunikācija starp energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju 
un klientu

QC-7 Lietotāju komforta prasību ievērošana

QC-8 Lietotāju informēšana un motivācija

QC-9 Saprotami līguma nosacījumi īpašu reglamentējošu prasību 
noteikšanai

Lai to uzskatītu par augstas kvalitātes projektu saskaņā ar QualitEE shēmu, 
jebkuram energoefektivitātes pakalpojuma projektam jāatbilst šādiem 
kvalitātes kritērijiem:



www.qual i tee.eu

Page 38

Ievads

Vispārējā sistēma

Kvalitātes nodrošināšanas shēmas ietekme uz 
energoefektivitātes pakalpojumu tirgu

Kvalitātes nodrošināšanas shēmu kategorijas
 Privātās shēmas

 Daļēji publiskas shēmas

 Publiskās shēmas

QualitEE shēma

Novērtēšanas procedūras piemērs
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Kvalitātes kritēriju novērtēšana 
kvalitātes nodrošināšanas procesā

Dalībnieki saņem informāciju par reālo energoefektivitātes 
pakalpojuma projekta piemēru kritēriju novērtēšanas vispārējo 
procedūru
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Vispārējā kvalitātes 
nodrošināšanas procedūra

Iepriekšējs novērtējums

Piedāvājums/līguma 
noteikums aptver kritēriju

Jā/Nē

Page 40

Novērtējums 
pēc tam

Ir sniegts 
līguma 

pakalpojums

Jā/Nē

Vai
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Vispārējā kvalitātes 
nodrošināšanas procedūra

Page 41

Pieteikums 
kvalitātes 

nodrošināšanai 
izdevējiestādē

Kritēriju pilnais 
novērtējums

Izsniegts 
kvalitātes 
marķējums
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Piemēri
EPL Slovēnijā:

 Tipiski EPL projektu kapitāla izdevumi ir 0,7 – 5 miljoni eiro;

 Līguma termiņš ir 15 gadi, sakarā ar galveno ēku enerģijas atjaunošanu 
un tiek maksāts par EPL sniedzēja finansējuma izmantošanu, kas sedz 
vairāk nekā 50% no ieguldījumu izmaksām, klienta pašu kapitālu līdz 
9% un dotāciju

 EPL sniedzēji pārņem ieguldījumu un darbības risku.

 Galvenokārt tiek izmantotas IT atbalstītas darbības, mērījumi un 
verifikācijas procesi.
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EPL

Ārpusbilances
uzskaite Izpildīts/Neizpildīts

Obligāto kritēriju noteikšana Obligāto kritēriju noteikšana

Punktu skaits katram kritērijam -

Minimālā punktu skaita noteikšana, lai 
iegūtu kvalitātes garantiju

Robežvērtības noteikšana kvalitātes 
nodrošināšanas iegūšanai

Kritēriju novērtējums pamatojoties uz 
konkursa dokumentiem, piedāvājumu un 

līgumu (pamatojoties uz kritēriju 
vērtējumu)

Kritēriju novērtējums pamatojoties uz 
konkursa dokumentiem, piedāvājumu un 

līgumu (izpildīts/neizpildīts)

Kopējais novērtējuma rezultāts (Pārsniegta 
robežvērtība)

Novērtējuma rezultāts (Izpildīts: Jā)

Kvalitātes marķējums izsniegts Obligāto kritēriju noteikšana
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Novērtēšanas 
veidi

Punktu 
sistēma

Izpildīts/Neizpildīts

Obligāto kritēriju noteikšana Obligāto kritēriju noteikšana

Punktu skaits katram kritērijam -

Minimālā punktu skaita noteikšana, lai 
iegūtu kvalitātes garantiju

Robežvērtības noteikšana kvalitātes 
nodrošināšanas iegūšanai

Kritēriju novērtējums pamatojoties uz 
konkursa dokumentiem, piedāvājumu un 

līgumu (pamatojoties uz kritēriju 
vērtējumu)

Kritēriju novērtējums pamatojoties uz 
konkursa dokumentiem, piedāvājumu un 

līgumu (izpildīts/neizpildīts)

Kopējais novērtējuma rezultāts (Pārsniegta 
robežvērtība)

Novērtējuma rezultāts (Izpildīts: Jā)

Kvalitātes marķējums izsniegts Obligāto kritēriju noteikšana
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Kritērijs 1-1: Vienošanās par enerģijas 
analīzes procesu saskaņā ar EN 16247-1 
Vai analīze atbilst standartam? Vai tas ir atspoguļots analīzes 
ziņojumā? Vai analīzes ziņojums raksturo analīzes procesu 
saprotami? 

Vai analīzei ir visas standartizētās daļas: 
 1) Ievads

 2) Apspriešanās par procedūras uzsākšanu

 3) Pakalpojumu un dizaina jomas, un pamatnosacījumu noteikšana

 4) Datu ierakstīšana

 5) Ārējā darbība/pārbaude uz vietas

 6) Analīze

 7) Ziņojums

 8) Noslēguma apsriešanās
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Kritērijs 1-1: Vienošanās par enerģijas 
analīzes procesu saskaņā ar EN 16247-1

Page 46

Kritērijs 1-
1 izpildīts

✓
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Kritērijs 2-2: Piegāde pēc grafika
Tehnisko pasākumu īstenošanas grafika noteikšana

Noteikto grafiku ievērošana

Grafiku pielāgošanas procedūras tiek precizētas ar klientu un līgumu
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Kritērijs 2-2: Piegāde pēc grafika

Page 48

Kritērijs 2-
2 izpildīts

✓

Gads

Pakalpojuma 

sniedzejs
Klients

Beigu datums

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis Regulāri ziņojumi

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

;

;

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis Galīgais izklāsts

Darbības akceptēšana

Ek
sp

lu
at

āc
ija

s 
p

o
sm

s

Darbība - Mērīšana un 

verifikācija - 

Uzturēšana - Lietotāja 

motivācija

Īs
te

n
o

ša
n

as
 p

o
sm

s

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Definēto 

energoefektivitātes 

pasākumu uzstādīšana 

un īstenošana

Ceļa operācija

Iekšējā personāla 

apmācība
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Kritērijs 3-1: Atlīdzības atkarība no uzkrājumu 

garantijas ievērošanas

Atlīdzības samazinājums ir vismaz samērīgs ar garantētā enerģijas 
ietaupījuma nesasniegšanas līmeni

VAI

Sasniegtie ietaupījumi tiek dalīti starp energoefektivitātes 
pakalpojuma sniedzēju un klientu noteiktā proporcijā

Page 49

Kritērijs 3-
1 izpildīts

✓
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Kritērijs 4-3: Skaidra bāzes līnijas definīcija (atsauces 

patēriņš)

Bāzes līnijas noteikšana un pamatojums, pamatojoties uz bāzes 
līnijas datu atsevišķu novērtējumu

Page 50

Kritērijs 4-
3 izpildīts

✓
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Kritērijs 5-4: skaidri definēti pakalpojumu sniedzēja 

pienākumi attiecībā un apkopi un remontu

Spēkā ir līguma noteikumi, kas  nosaka pakalpojumu sniedzēja 
pienākumus attiecībā uz tehnisko apkopi un remontu: interfeisu 
attēlošana sistēmas diagrammā un potenciāli marķēšana un vietas

Page 51

Kritērijs 5-
4 izpildīts

✓

Quelle: Anlagen-Contracting Mustervertrag Vorlage, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2012
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Kritērijs 6-1: Kontaktpersonu izpaušana

Kontaktpersonu noteikšana dokumentā, kurā attiecīgie uzdevumi ir 
detalizēti aprakstīti vai izsekošana, ja tiek mainīta kontaktpersona vai 
tās uzdevumi

Page 52

Kritērijs 6-
1 izpildīts

✓
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Kritērijs 7-1: Lietotāju prasību noteikšana un regulāra 

pārbaude

Lietotāju prasības pārbauda un reģistrē attiecībā uz sekojošajiem 
parametriem, ja vien tos ietekmē energoefektivitātes pakalpojums: 

 Telpas temperatūra

 Gaisa mitrums (tikai īpašu māju gadījumos)

 Gaisa apmaiņas ātrums

 Skaņas līmenis

 Apgaismojuma līmenis

 Ūdens temperatūra

 Vienošanās par noteiktajām darbības stundām

 Reakcijas laiks kļūdu ziņojuma laikā

 U.c.
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Kritērijs 7-1: Lietotāju prasību noteikšana un regulāra 

pārbaude

Līgumā vai līguma pielikumā nav pieejama informācija

Page 54

Kritērijs 7-1 
nav pildīts

x
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Kritērijs 8-2: Gada pārskata publicēšana par 

sasniegtajiem ietaupījumiem un veiktajiem pasākumiem

Attiecīgo dokumentu pieejamība

Page 55

Kritērijs 8-
2 izpildīts

✓
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Kritērijs 9-2: Riska nodošana

Attiecīgā līgumiskā regulējuma pieejamība

Page 56

Kritērijs 9-
2 izpildīts

✓

Quelle: Einsparcontracting Mustervertrag Vorlage, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2012
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Kopējais rezultāts (piemērs)

Page 57

✓ 35 no 38 kritērijiem izpildīti
✓ Visi obligātie kritēriji izpildīti
✓ Piešķirts kvalitātes ‘’’marķējums’’ 
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