Tirgus kapacitātes celšana – metodisko norādījumu sagatavošana finansējuma saņēmējiem
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Zema enerģijas
patēriņa ēkas" kvalitatīvai projektu īstenošanai.
Darba uzdevums
a) Sagatavot metodiskos norādījumus zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecības procesa vadībai un
uzraudzībai. Metodiskiem norādījumiem jāsatur:
-

zema enerģijas patēriņa ēkas elementu aprakstu, kuriem būvniecības procesā ir jāvelta
pastiprināta uzmanība;

-

praktiskos piemērus (t.sk. shematiskus zīmējumus);

-

visbiežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties;

-

salīdzinājumu starp zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecībā izmantojamo būvniecības materiālu
un to analogu īpašībām

b) Sagatavot metodiskos norādījumus projekta faktisko attiecināmo izmaksu aprēķināšanai
saskaņā ar būvniecības darbu iepirkuma rezultātiem, ja projektā tiek realizēta:


Zema enerģijas patēriņa jaunas ēkas būvniecība.



Ēkas rekonstrukcija, veicot zemas enerģijas rekonstrukcijas darbus jaunās piebūvētās
norobežojošās konstrukcijās.

Sniedzot attiecināmo izmaksu aprēķina metodiku, ir jāņem vērā:
-

Ministru Kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums" (turpmāk – MK
noteikumi Nr.1185) 26.4.punkta prasības, kas nosaka, ka jebkuram projekta iesniedzējam jaunas
ēkas būvniecības gadījumā attiecināmās izmaksas ir papildu izmaksas, ko veido starpība starp
aprēķinātajām zema enerģijas patēriņa būvniecības izmaksām un būvniecības izmaksām, kas
rodas, izpildot minimāli nepieciešamās būvnormatīvā LBN 002-01 "Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika" (turpmāk – LBN 002-01) noteiktās prasības;

-

MK noteikumu Nr.1185 26.1.punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus jaunas ēkas būvniecības
gadījumā uz 1m2;

-

MK noteikumu Nr.1185 26.1.punktā noteiktie izmaksu ierobežojumu ēkas rekonstrukcijas
gadījumā uz 1m2;

-

MK noteikumos Nr.1185 2.pielikumā noteiktās prasības projekta ēkas tehniskajiem rādītajiem.

Metodikai ir jāsatur norādījumi tāmju salīdzinājuma (veicot būvdarbu aktivitātes, lai sasniegtu LBN 00201 normatīvās prasības un virs LBN 002-01 prasības) sagatavošanai tehniskā projekta izstrādes posmā,
būvniecības darbu iepirkuma veikšanas posmā un būvniecības posmā, ja būvniecības gaitā tiks atklāta
nepieciešamība pēc papildu būvniecības darbiem.
c) sniegt izstrādātas metodikas prezentāciju SIA "Vides investīciju fonds" darbiniekiem.
Prezentācijas laiks – vismaz 2 stundas.

Darba nodevumi:
1. Metodiskie norādījumi finansējuma saņēmējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātajā konkursā "Zema enerģijas patēriņa ēkas" kvalitatīvai projektu īstenošanai –
papīra veidā vienā eksemplārā un elektroniskā veidā (CD disks).
2. Prezentācija izstrādātajai metodikai – papīra veidā vienā eksemplārā un elektroniskā veidā (CD
disks).

