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Sa sinājumi
AS

Akciju sabiedr ba

ES

Eiropas Savien ba

EPS

Daugavpils pils tas energopārvald bas sist ma

DUS

Degvielas uzpildes stacija

IERP

Daugavpils pils tas Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāns 2016.2020.gadam

Lietotājs

juridiska vai fiziska persona ( kas vai būves pašnieks vai
vald tājs), kura no Piegādātāja (PAS „Daugavpils siltumt kli“)
p rk siltumenerģiju un pat r to savām vajadz bām vai lieto
energoapgād , vai cita veida uz m jdarb bā

NAIS

Normat vo aktu informācijas sist ma

SEG

siltumn cefekta gāzu emisijas

SIA

Sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu
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1. Vispār gie nosac jumi
Atbilstoši Energoefektivitātes likumam (03.03.2016.) pašvald bām ir ties bas izstrādāt
un pie emt energoefektivitātes plānu kā atsevišķu dokumentu vai kā pašvald bas
teritorijas att st bas programmas sastāvdaļu, kurā iekļauti noteikti energoefektivitātes
m rķi un pasākumi. Republikas pils tu pašvald bas ievieš sertific tu
energopārvald bas sist mu. Turpmāk, v rt jot projektus, pašvald bas, kurās ir ieviesta
energopārvald bas sist ma, sa em maksimāli iegūstamo punktu skaitu1.
Daugavpils pils tas Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna (IERP) un energopārvald bas
sist mas (EPS) izstrāde un ieviešana veikta atbilstoši Daugavpils pils tas att st bas
programmas “Mana pils Daugavpils” 2014.-2020.gadam uzdevumiem “S1-2
Sabiedr bai tuva un moderna pils tas pārvalde” un “V2-1 Energoefektivitātes
pasākumu veikšana”.
Lai pils tā veicinātu izmai as enerģijas politikas jomā, Daugavpils pils tas dome
2014.gada 11.septembr pie ma oficiālu l mumu Nr. 451 “Par atbalstu projektam
“50000&1SEAPs” un vienošanās par sadarb bas nosl gšanu”, kurā ietvaros tika
stenotas vairākas aktivitātes energopārvald bas jomā (apmāc bas pašvald bu
darbiniekiem; enerģijas foruma organiz šana; Daugavpils pils tas IERP izstrāde;
u.t.t.), kas nodrošinās savlaic gu sertific tas energopārvald bas sist mas ieviešanu
Daugavpils pils tas pašvald bā.
Atbilstoši likuma „Par pašvald bām” 15.pantam, pašvald bām citu starpā ir šādas
autonomās funkcijas:




organiz t iedz votājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadz ves atkritumu apsaimniekošana; notekūde u
savākšana, novad šana un att r šana) neatkar gi no tā, kā pašumā atrodas
dz vojamais fonds;
gādāt par savas administrat vās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro t r bu
(ielu, ceļu un laukumu būvniec ba, rekonstru šana un uztur šana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku,
skv ru un zaļo zonu ier košana un uztur šana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kaps tu un beigto dz vnieku
apbed šanas vietu izveidošana un uztur šana); u.t.t.

Energopārvald ba ir centieni efekt vi un iedarb gi panākt enerģijas lietder gu
izmantošanu, izmantojot pieejamos resursus. Tā ir sistemātiska enerģijas pat ri a
pārzināšana ar m rķi to samazināt, kā rezultātā tiek mekl ti tehniski ekonomiski
efekt vākie risinājumi pašvald bas pašumā esošo objektu apsaimniekošanā, uzlabojot
1

Energoefektivitātes likuma (03.03.2016.) 5. panta pirmās daļas 1. punkts, 5.panta otrā daļa, 5.panta s stā daļa
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energoefektivitātes l meni un ilgtermi ā samazinot finanšu izdevumus, kā ar emisijas.
Energopārvald bas sist ma iekļauj dažādus r kus, vadl nijas un procedūras, kas ļauj
pašvald bai optimiz t enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot
energotaup bas pasākumus, turklāt darot to ar minimālu ietekmi uz vidi.
LVS EN ISO 50001:2012 (turpmāk - ISO 50001) standarts ir Eiropas standarts, kas
bez pārveidojumiem tā saturā pār emts nacionālā standarta statusā. Standarta m rķis
defin pamatnosac jumus, kā izveidot, ieviest, uztur t un uzlabot energopārvald bas
sist mu. Savukārt, energopārvald bas sist mas m rķis ir nodrošināt pašvald bai
iesp ju ieviest sistemātisku pieeju nepārtrauktam enerģijas rād tāju uzlabojumam,
ieskaitot energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un pat ri u. Tād jādi pašvald bām ir
iesp ja:


veidot enerģijas pat ri a uzskaiti un anal zi;



noskaidrot energoefektivitātes pasākumu nepieciešam bu objektos;



iegūt energoefektivitātes rād tāju uzraudz bas plānu, lai plānotu jaunus pasākumus
un nov rt t realiz to energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu sniegumu
pašvald bas kās un citos objektos, kas iekļauti EPS;



racionāli apsaimniekot pašvald bas pašumā esošās kas un citus EPS iekļautos
infrastruktūras objektus, samazināt izmaksas, uzlabot konkur tsp ju, novirzot
ietaup tos l dzekļus att st bai, kā ar tā rezultātā samazināt SEG emisijas.

Daugavpils pils tas dome ir iesaist jusies ES projekta „50000&1SEAPs” stenošanā
savā pašvald bā. Projekta m rķis ir atbalst t pašvald bas ilgtsp j gas enerģijas r c bas
plānu izstrād un integr šanā saska ā ar energopārvald bas sist mu, atbilstoši LVS
EN ISO 50001:2012 standartam. „50000&1SEAPs” pieeja pal dz:


izstrādāt efekt vāku enerģijas izmantošanas politiku un noteikt m rķus un
uzdevumus politikas stenošanai;



ieteikt iesp jamos uzlabojumus IERP plānošanā;



demonstr t efekt vu IERP stenošanu trešajai pusei;



iesaist t sabiedr bu, uzlabojot izpratni par kolekt vās enerģijas vajadz bām, vidi un
energoefektivitāti;



izstrādāt metodes, kas pal dz ilgtermi ā uzraudz t IERP;



pašvald bai kontrol t tās att st bu un viegli pārskat t plānotās aktivitātes;



analiz t enerģijas pat ri u, iekārtu darb bu, to apkalpojošā personāla ieradumus,
kas var ietekm t energoefektivitāti;



defin t darb bas rād tājus, lai pal dz tu uzraudz t procesus un rezultātus;



nepārtraukti uzlabot enerģijas pārvald bu.

Energopārvald bas sistēmas sfēra ir:
-

pašvald bas ku, kas piesl gtas centraliz tajai siltumapgādes sist mai,
publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras apsaimniekošana;
Rokasgrāmata energopārvald bas sist mas izveidei un ieviešanai Daugavpil ,
atbilstoši LVS NE ISO 50001:2012 standartam

7

Twitter: @500001SEAPs
www.500001seaps.eu

-

sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai.

Daugavpils pils tas energopārvald bas sist ma ir ieviesta 3 galvenajās pašvald bas
enerģijas pat r tāju grupās, kas veido ar š br ža energopārvald bas sistēmas
robežas:




100 pašvald bas kas, kurās tiek pat r ta siltumenerģija un elektroenerģija;
publiskais ielu apgaismojums, kura kop jais garums ir 351 kilometrs, vad bas
sadales skaits – 140 gabali, bet ielu apgaismojumu nodrošina 9183 gaismekļi;
sabiedriskais transports, kas sastāv no 3 pils tas tramvaju un 32 pils tas
autobusu maršrutiem un izmanto 41 tramvaju vagonus un 51 pils tas
autobusus.

2. Vad bas atbild ba
2.1.

Augstākā vad ba

Daugavpils pils tas pašvald bas pārvaldes struktūru nosaka Daugavpils pils tas
domes saistošie noteikumi Nr.5 (11.08.2005.) „Daugavpils pils tas domes nolikums”.
Daugavpils pils tas domes vad bā ir priekšs d tājs, divi priekšs d tāja vietnieki,
izpilddirektors un lietu pārvaldniece. Pārvaldes stenošanai darbojas 5 pastāv gās
komitejas un 10 komisijas. Daugavpils pils tas domes pakļaut bā ir 67 budžeta
iestādes un 11 pašvald bas kapitālsabiedr bas. Pašvald ba ir kapitāla daļu tur tāja 5
privātajās kapitālsabiedr bās, kā ar dal bnieks 10 biedr bās (nodibinājumos).
Daugavpils pils tas pašvald ba apsaimnieko administrācijas ku, vairākas pils tas
domes struktūrvien bu un domes pakļaut bā esošo budžeta iestāžu kas, kā ar
nodrošina pašvald bas autotransporta l dzekļu izmantošanu darbinieku ikdienas darba
vajadz bām. Atbilstoši nolikumam pašuma pārvald šanas departaments nodrošina
pašvald bas nekustamo pašumu pārvald šanu (pašvald bas nekustamā pašuma
tiesiska sakārtošana, apsaimniekošana un att st ba), veicinot nekustamā pašuma
uzlabošanu, tajā skaitā apkārt jās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu,
atbilstoši piešķirtajiem finanšu resursiem. Att st bas departaments atbild par pils tas
strat ģisko plānošanu, finans juma piesaisti pašvald bas publiskās ārtelpas, ku
infrastruktūras uzlabošanai. Kapitālsabiedr bu pārraudz bas nodaļa pārrauga
pašvald bas kapitālsabiedr bu darb bu un Centraliz to iepirkumu nodaļa atbild ga par
pašvald bas iestāžu iepirkumiem.
Daugavpils pils tas publisko ielu apgaismojuma uztur šanu, ier košanu un
infrastruktūras att st bas projektu stenošanu veic Daugavpils pils tas pašvald bas
iestāde “Komunālās saimniec bas pārvalde“, atbilstoši nolikumam. Centraliz to
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siltumapgādi pils tā nodrošina viens no lielākajiem Daugavpils uz mumiem –
pašvald bas akciju sabiedr ba „Daugavpils siltumt kli”, kas siltumenerģiju ražo,
pārvada, sadala un realiz Lietotājiem, kā ar uztur Daugavpils pils tas Centraliz tās
siltumapgādes sist mu. SIA „Daugavpils dz vokļu un komunālās saimniec bas
uz mums” nodrošina daudzdz vokļu ku apsaimniekošanu2. AS “Daugavpils
satiksme” nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpil 3 tramvaju un
32 autobusu maršrutos ar 41 tramvaju vagoniem un 51 autobusiem.
Daugavpils pils tas pašvald bas organizatoriskā struktūra nosaka atbild bas
iesaist tajām pus m Daugavpils pils tas IERP un energopārvald bas sist mas
izstrādei un ieviešanai.
Daugavpils pilsētas domes deputāti
Domes priekšsēdētājs
Politiskajā l men

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Izpilddirektors
Izpildes l men
IESAIST TAS STRUKTŪRVIEN BAS UN PAŠVALD BU KAPIT LSABIEDR BAS:

Daugavpils pilsētas
Izgl t bas pārvalde
Komunālās
saimniec bas
pārvalde
Pašvald bas
budžeta iestādes

Att st bas departaments

PAS” Daugavpils
siltumt kli”

pašuma pārvald šanas departaments
Centralizēto iepirkumu nodaļa

AS” Daugavpils
satiksme”

Kapitālsabiedr bu pārraudz bas nodaļa

SIA ”Daugavpils dz vokļu un
komunālās saimniec bas

Domes centralizēta grāmatved ba

uzņēmums”

2.1.att ls. Augstākās vad bas sasaiste ar IERP un EPS tiešajiem izpild tājiem

2

apkalpo 833 mājas 1 428 117 m2 kopplat bā, SIA “DDzKSU” sniegtie dati uz 28.09.2016.
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Energopārvald bas sist ma Daugavpils pils tas pašvald bā izveidota un ieviesta kā
IERP sastāvdaļa, atbilstoši ISO 50001 standartam, emot v rā attiec gos normat vos
aktus.
Atbild gs par Daugavpils pils tas IERP izstrādi un sertific tas energopārvald bas
sist mas ieviešanu ir noteikts Daugavpils pils tas domes priekšs d tāja vietnieks.
Lai demonstr tu savu nodomu atbalst t energopārvald bas ieviešanu pašvald bā un
nodrošinātu tās nepārtrauktu efektivitāti, Daugavpils pils tas dome ap emas:


izstrādāt, ieviest un uzraudz t enerģ tikas politiku,
normat vos aktus;



nodrošināt nepieciešamos resursus (cilv kresursus, finanšu un citus), lai izveidotu
un ieviestu, uztur tu un nepārtraukti pilnveidotu EPS, atbilstoši ISO 50001
standarta pras bām;



nodrošināt Daugavpils pils tas Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna ieviešanu un
noteikto enerģijas rād tāju sasniegšanu;




emot v rā attiec gus

emt v rā energoefektivitātes rād tājus ilgtermi a plānošanas procesā;
dar t zināmu visiem iesaist tajiem pašvald bā par energopārvald bas noz m gumu,
kā ar nodrošināt sabiedr bas iesaisti dažādās aktivitāt s (enerģijas forumi,
enerģijas dienas, sacens bas u.t.t.), veicinot izpratni par pašvald bas enerģijas
politiku un energotaup bu.

2.2.

Pārvald bas atbild gie

Lai pils tā nodrošinātu izmai as enerģijas politikas jomā, Daugavpils pils tas dome,
sadarb bā ar SIA “Ekodoma” ekspertiem ES projekta “50000&1 SEAPs” ietvaros
uzsāka Daugavpils pils tas Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna izstrādi, kā ar
sertific tas energopārvald bas sist mas izveidi un ieviešanu, pamatojoties uz
2016.gada 15.apr ļa pils tas domes l mumu Nr. 167 “Par Daugavpils pils tas
ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna izstrādes un sertific tas energopārvald bas
sist mas ieviešanas uzsākšanu” (pielikumā Nr.4).
Daugavpils pils tas dome izveidoja vad bas darba grupu, lai plānošanas dokumenta
izstrādes gaitā ieplānoto pasākumu stenošanā iev rot noteiktos termi us,
pamatojoties uz Daugavpils pils tas domes 2016. gada 29. apr ļa apstiprināto
r kojumu Nr. 115 „Par vad bas grupas izveidošanu” (pielikumā Nr. 2). Darba grupas
pamatuzdevums ir uzraudz t kvalitat va IERP izstrādi, EPS izveidi un ieviešanu
Daugavpils pils tā.
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Vad bas darba grupas darb bas uzdevumi3:


nodrošināt kvalitat vu IERP izstrādi un energopārvald bas sist mas izveidi;



pārraudz t to, lai tiek izveidota, ieviesta, uztur ta un nepārtraukti uzlabota
energopārvald bas sist ma, atbilstoši ISO 50001 standarta pras bām;



identific t un nor kot darbiniekus, kas ir atbild gi par energopārvald bas sist mas
aktivitāšu ieviešanu;



sniegt pārskatu Daugavpils pils tas domei par energoefektivitātes rād tāju
sasniegšanu un energopārvald bas sist mas sasniegumiem;



nodrošināt, lai energopārvald bas pasākumu plānošana tiek veikta, emot v rā
pašvald bas enerģ tikas politiku;



noteikt atbild gos un iesaist tos darbiniekus IERP stenošanā, lai sekm tu efekt vu
energopārvald bu un pazi otu par to ar visiem iesaist tajiem;



noteikt nepieciešamos krit rijus un metodes, lai energopārvald bas sist mas
uztur šana un kontrole būtu efekt va;



veicināt izpratni par enerģijas politiku un noteiktajiem m rķiem visos pašvald bas
l me os.

Darba vad bas grupas dal bnieki (iekavās norād ti atbild gie par 3 EPS grupām) ir
apkopoti sh mā zemāk 2.2.att lā.

3
Atbilstoši 2016.gada 15.apr ļa pils tas domes l mumam Nr. 167 “Par Daugavpils pils tas ilgtsp j gas enerģijas
r c bas plāna izstrādes un sertific tas energopārvald bas sist mas ieviešanas uzsākšanu”
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS
ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS
DEPARTAMENTA VADĪTĀJS
(at ildīgs par pašvaldī as ēkā )
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS UN
STARPTAUTISKO SAKARU NODAĻAS TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS
PLĀNOTĀJS (ENERGOPĀRVALDNIEKS)
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA
STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS
UN STARPTAUTISKO SAKARU
NODAĻAS VADĪTĀJS

ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBAS
DEPARTAMENTA ĪPAŠUMA
UZTURĒŠANAS UN
PĀRVALDĪŠANAS NODAĻAS
VADĪTĀJS

CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU
NODAĻAS VADĪTĀJS

KAPITĀLSABIEDRĪBU
PĀRRAUDZĪBAS NODAĻAS
VADĪTĀJS

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES
ENERĢĒTIĶIS (at ildīgs par
izglītī as iestāžu ēkā )

KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS
PĀRVALDES ELEKTROINŽENIERIS
(at ildīgs par EPS pu lisko ielu
apgaismojumu)

AS «DAUGAVPILS SATIKSME» GALVENAIS ENERĢĒTIĶIS
(at ildīgs par EPS sa iedrisko tra sportu)

2.2.att ls. EPS vad bas darba grupas sastāvs
Daugavpils pils tas domes priekšs d tāja vietnieks ir politiski atbild gs par darba
grupas izveidošanu un energopārvald bas sist mas ieviešanu, kā ar IERP procesa
organiz šanu, atbilstoši noteiktiem termi iem un grafiku. Vi š ir vienlaic gi ar
Transporta komisijas vad tājs. Transporta komisija pašvald bā lemj par tiem
jautājumiem, kas skar ar AS „Daugavpils satiksme” sniegtos pakalpojumus un
ietekm
enerģijas pat ri u. Savukārt, Att st bas departamenta Strat ģiskās
plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas telpiskās att st bas plānotājs (turpmāk –
ar energopārvaldnieks) ir izpildvaras atbild gais par sertific tas EPS sist mas izveidi,
ieviešanas uzraudz bu un uzlabošanu. Izpilddirektors, atbilstoši Daugavpils pils tas
domes nolikumam, uzrauga sertific tas EPS ieviešanu 4.

4

Daugavpils pils tas domes 11.08.2005. saistošie noteikumu Nr. 5 (protokols Nr. 11 21&) 6.punkts.
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emot v rā, ka EPS tiek veidota tr s dažādos sektoros ( kas, ielu apgaismojums un
sabiedriskais transports), atbild ba par katru no tiem ir noteikta dažādām pašvald bas
institūcijām.
L dz šim informācija par pašvald bas ku siltumenerģijas un elektroenerģijas pat ri u,
kā ar degvielas pat ri u pašvald bas transporta vajadz bām netika centraliz ti
apkopota un analiz ta. L dz šim pašvald bas ku atbild gie darbinieki nebija inform ti
par esošo pat ri u, ja vien paši nebija interes jušies. Pils tas pašvald bas ku dati
par siltumenerģijas un elektroenerģijas pat ri u lielākajā daļā gad jumu ir pieejami
individuāli vai ar pārvald s, piem ram, Daugavpils pils tas Izgl t bas pārvaldes
enerģ tiķis apkopo datus centraliz ti par visām vispār jās un pirmsskolas izgl t bas
iestād m (kopā 57 kām). 2.3.att lā ir dots shematiskais grafiks, kāda ir šobr d esošā
datu/informācijas plūsma. Finans jums enerģijas maksājumiem nākamam gadam tiek
piešķirts, balstoties uz iepriekš jo gadu vid jiem datiem.
Elektroe erģijas dati
(Sadales tīkls)

Pilsētas do e

Degvielas patēriņa dati
(grāmatvedība)

Rēķi i

Skaitītāja
rādīju i u
€

Siltu e erģijas dati
(Daugavpils siltumtīkli)

Pašvaldī as ēkas

€

2.3.att ls. Esošā enerģijas pat ri a datu pārvald bas sist ma Daugavpils pašvald bas
kās
Daugavpils pils tas publiskais ielu apgaismojums atrodas Daugavpils pils tas
pašvald bas iestādes “Komunālās saimniec bas pārvalde” bilanc un, pamatojoties uz
deleģ šanas l gumu, pašvald bas SIA “Labiekārtošana D” nodrošina ielu
apgaismojuma t klu apkalpošanu no 2013. gada 1. janvāra. 2.4.att lā ir dots
shematisks naudas un enerģijas plūsma att lojums starp iesaist tajām iestād m.

€

Elektroe erģijas dati
(Sadales tīkls)

Pilsētas do e

€

Ko u ālās sai

Patēriņš

ie ī as pārvalde

Apsai

iekoša as līgu s
€

SIA «La iekārtoša as D»

Deleģēša as līgu s

2.4.att ls. Esošā enerģijas pat ri a datu un finanšu l dzekļu pārvald bas sist ma ielu
apgaismojumam Daugavpil
Rokasgrāmata energopārvald bas sist mas izveidei un ieviešanai Daugavpil ,
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Atbild ba par sabiedriskā transporta nodrošināšanu Daugavpil ir nodota AS
„Daugavpils satiksme”, kas veic pasažieru pārvadāšanu 3 pils tas tramvaju maršrutos
un 32 pils tas autobusu maršrutos, izmantojot 41 tramvaju vagonus un 51 pils tas
autobusus.
Elektroe erģijas dati
(rēķi s o Sadales tīkls)
€

Pilsētas do e

€

Patēriņš

DUS (dīzelis)

€

Patēriņš

Daugavpils satiksme

Deleģēša as līgu s

Transporta komisija

2.5.att. Esošā enerģijas pat ri a datu pārvald bas sist ma sabiedriskajam
transportam Daugavpil
Daugavpils pils tas pašvald bas energopārvald bas sist mas nodrošināšanai nav
noteikti papildus pienākumi, jo IERP un EPS izstrād iesaist ti struktūrvien bas
darbinieki pilda savus pienākumus, atbilstoši amata aprakstam un attiec gās
struktūrvien bas nolikumam (iz emot energopārvaldnieku). Daugavpils pils tas
pašvald bas iestādei “Komunālās saimniec bas pārvalde”, AS “Daugavpils satiksme”
un pašuma pārvald šanas departamentam izveidota EPS ir pal ginstruments darba
pienākumu kvalitat vākai izpildei. Savukārt efekt vas energopārvald bas sist mas
nodrošināšanai Daugavpils pils tas pašvald bas energopārvaldnieka pienākumi tiek
stenoti, pamatojoties uz r kojumu, kā ar tiks uztur ta organizatoriskā struktūrsh ma,
kas norāda dažādu funkciju attiec bas Daugavpils pils tas pašvald bā (2.1. un
2.2.att li).
Vad bas grupa nodrošina IERP ietverto sektoru att st bu, pasākumu ieviešanu un
rezultātu monitoringu. Par sasniegtajiem rezultātiem un r c bas plāna izpildes progresu
IERP darba grupas vad tājs reizi gadā atskaitās Daugavpils pils tas domei.
Vad bas grupas vad tāja pienākumi:


pārraudz t to, lai tiek izveidota, ieviesta, uztur ta un nepārtraukti pilnveidota EPS,
atbilstoši ISO 50001 standarta pras bām;



uzraudz t Daugavpils pils tas Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna izstrādi un tā
ieviešanu;



noteikt atbild gos un iesaist tos darbiniekus, lai sekm tu efekt vu EPS ieviešanu;

Rokasgrāmata energopārvald bas sist mas izveidei un ieviešanai Daugavpil ,
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nodrošināt atbild go personu energopārvald bas jomā ar ties bām pras t no visiem
iesaist tajiem dal bniekiem (skolu, b rnudārzu un citu iestāžu darbiniekiem), lai
tiktu iev roti vi a norād jumi enerģijas pat ri a samazināšanā, piem rām, regul ta
atbilstoša temperatūra telpās, u.t.t.



nodrošināt, ka energopārvald bas pasākumu plānošana tiek veikta, emot v rā
pašvald bas enerģ tikas politiku;



veicināt izpratni par enerģ tikas politiku un noteiktajiem m rķiem visos
pašvald bas l me os;



nodrošināt pašvald bas administrācijas, kapitālsabiedr bu, pašvald bas iestāžu
darbinieku un sabiedr bas iesaisti dažādās aktivitāt s (enerģijas forumi, enerģijas
dienas, sacens bas u.t.t.), veicinot izpratni par pašvald bas enerģijas politiku un
energotaup bu.

ES projekta “50000&1SEAPs” realizācijas laikā (no 2014.gada 1.martam l dz
2017.gada 28.februārim) IERP izstrādes un EPS ieviešanas pamatpienākumi ir
uztic ti Daugavpils pils tas domes Att st bas departamenta Strat ģiskās plānošanas
un starptautisko sakaru nodaļai.
Ilgtermi ā Daugavpils pils tas IERP paredz to pasākumu un EPS turpmāko ieviešanu
pašvald bas kās nodrošinās pašuma pārvald šanas departaments sadarb bā ar
energopārvaldnieku, Izgl t bas pārvaldi un citām iestād m, nodrošinot nepārtrauktu
energoefektivitātes rād tāju un energopārvald bas sist mas uzlabošanu šajā sektorā,
kam r atbild ba par EPS ieviešanu ielu apgaismojuma sektorā paliks Komunālās
saimniec bas pārvaldes zi ā un sabiedriskā transporta sektorā – AS „Daugavpils
satiksme”.

Rokasgrāmata energopārvald bas sist mas izveidei un ieviešanai Daugavpil ,
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3. Daugavpils enerģētikas politika
M s uzskatām, ka energoefektivitāte ir viens no pamatkrit rijiem, lai virz tos
ilgtsp j gas att st bas virzienā, kā rezultātā ir iesp jams efekt vi un saprāt gi izmantot
energoresursus, ieekonom jot publisko finans jumu. Daugavpils pils tas dome jau ir
sp rusi pirmos soļus ilgtsp j gas att st bas virzienā, un 2016.gadā plāno apstiprināt
Daugavpils pils tas Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plānu 2016.-2020.gadam un ieviest
sertific tu EPS.
Energopārvald bas sist mas izveide un ieviešana ir v st jums pils tniekiem, ka
pašvald bai rūp vi u un apkārt jās vides labklāj ba. Tas ir pozit vs piem rs un
aicinājums ar citiem padar t efekt vu enerģijas izmantošanu par neat emamu ikdienas
sastāvdaļu.
M s esam ap mušies samazināt mūsu pils tas teritorijā CO2 emisijas ilgtermi ā l dz
2030.gadam par 40%, bet l dz 2020.gadam par 10% attiec bā pret 2010.gadu. M s
ticam, ka akt va iesaist to pušu dal ba ir pamatnosac jums, lai m s sasniegtu izvirz tos
m rķus.
Plānošanā m s esam ap mušies emt v rā visus normat vos aktus un citas
saistošās pras bas, kā ar veikt nepieciešamos uzlabojumus energoefektivitātes
paaugstināšanai mūsu pils tas teritorijā.
Mūsu pašvald ba šo enerģ tikas politiku ir ap musies ieviest, emot v rā
energopārvald bas sist mas pamatprincipus, atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012
standartam.
Daugavpils
pils tas
pašvald bas
darbinieki
tiks
iesaist ti
energopārvald bas sist mas izveid , ieviešanā un uztur šanā, kā ar populariz šanā.
Enerģijas samazināšanas pasākumi ir virz ti uz to, lai, pirmkārt, samazinātu enerģijas
pat ri u gan pašvald bas, gan dz vojamās kās, otrkārt, lai veicinātu atjaunojamo
energoresursu plašāku lietojumu pils tas teritorijā.
M s esam ap mušies izveidot un ieviest nepārtrauktu enerģijas pat ri a uzskaites
sist mu pašvald bas kās, ielu apgaismojumam un sabiedriskajam transportam, kā ar
veicināt enerģijas pat ri a samazināšanu un monitoringu visā pils tas teritorijā,
sadarbojoties gan ar enerģijas piegādātājiem, gan ar iesaist tajām pus m visā
procesā.
M s ap emamies atbalst t energoefekt vu produktu iegādi un pakalpojumus, kā ar
ilgtsp j guma krit rijus piem rot infrastruktūras projekt šanā Daugavpils pils tas
teritorijā.
Š Daugavpils pils tas enerģ tikas politika tiks skaidrota gan visiem pašvald bas
darbiniekiem, gan mūsu sadarb bas partneriem, gan sabiedr bai kopumā.
Daugavpil , 10.11.2016.
Jānis Lāčpl sis
Daugavpils domes priekšs d tājs
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4. Energoplānošana
4.1.

Vispār gi

Energopārvald bas sist mas ieviešana Daugavpil ir cieši saist ta ar Daugavpils
pils tas Ilgtsp j ga enerģijas r c bas plāna ieviešanu. Energopārvald bas izvirz tie
m rķi un energoplānošanas process ir saist ts ar IERP.

4.2.

Normat vie nosac jumi un citas pras bas

Juridiskais departaments kontrol un koordin pašvald bas ties bu aktu, administrat vo
aktu un pašvald bas politikas plānošanas dokumentu juridisko anal zi, nodrošina
juridisko pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pils tas dom . Atbilstoši nolikumam
Juridiskais departaments nodrošina iesp ju Daugavpils pils tas domes deputātiem,
administrācijas darbiniekiem iepaz ties ar normat vo aktu bāzi NAIS: likumiem,
Ministru kabineta noteikumiem, r kojumiem un u.c. normat vajiem aktiem. Juridiskais
departaments nov rt attiec go normat vo aktu ietekmi uz pašvald bu, kā ar inform
pašvald bas vad bu un tās struktūrvien bas, kuras normat vais akts ietekm .
Balstoties uz Juridiskā departamenta sniegto informāciju, energopārvaldnieks reizi 3
m nešos apkopo aktuālāko informāciju par tiem aktiem, kas regul un ietekm
enerģijas pat ri u EPS robežās. Energopārvaldnieks izv rt atbilst bu normat vajiem
aktiem un tajos noteiktajiem nosac jumiem, kas saist ti ar enerģijas lietojumu un
pat ri u, un par to zi o pār jo struktūrvien bu atbild gajiem. Pieraksti tiek veikti un
saglabāti elektroniski.
Procedūrā 01 (P01_Normativie_akti) ir atrunāta kārt bā, kādā veidā notiks turpmāka
normat vo nosac jumu un citu pras bu defin šana EPS robežās, to biežums un
atbild ba.

4.3.

Enerģijas pārskats

Lielākie enerģijas pat r tāji Daugavpils teritorijā ir centraliz tā siltumapgāde, kas
nodrošina siltumenerģiju pat r tājiem Daugavpils pils tā, kā ar privātais transports.
Nākamie lielākie pat r tāji ir dabas gāzes lietotāji un elektroenerģijas pat r tāji (skat.
4.1.att lu).

Rokasgrāmata energopārvald bas sist mas izveidei un ieviešanai Daugavpil ,
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Centraliz tā enerģijas ražošana
(PAS "Daugavpils siltumt kli")

4.1.att ls. Enerģijas pat ri š pārr ķināts CO2 emisijās Daugavpil
Pašvald bas enerģijas pat ri u veido pieci galvenie enerģijas pat ri a avoti:


siltumenerģijas pat ri š pašvald bas kās;



elektroenerģijas pat ri š pašvald bas kās



elektroenerģijas pat ri š ielu apgaismojumam;



degvielas pat ri š sabiedriskā transporta vajadz bām;



elektroenerģijas pat ri š sabiedriskā transporta vajadz bām;



degvielas pat ri š pašvald bas transporta vajadz bām.

Enerģijas pat ri a dal jums 2015.gadā šajos sektors ir att lots 4.2.att lā.
pašvald bas
transports
2%

sabiedriskais
transports
28%

ielu
apgaismojums
10%
elektroenerģija
pašvald bas
kās
11%

siltumenerģija
pašvald bas
kās
49%

4.2.att ls. Galvenie enerģijas pat r tāji Daugavpils pašvald bā 2015.gadā
Lielākie pašvald bas enerģijas pat r tāji ir 100 pašvald bas kas, kas t r gan
siltumenerģiju (49% no kop jā pašvald bā pat r tā apjoma), gan elektroenerģiju
(11%), sabiedriskais transports, kas t r d zeļdegvielu (23%) un elektroenerģiju (5%)
un publiskais ielu apgaismojums (10%). emot v rā, ka pašvald bas transports veido
Rokasgrāmata energopārvald bas sist mas izveidei un ieviešanai Daugavpil ,
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nelielu daļu no kop jā enerģijas pat ri a (2%), EPS tas nav šobr d iekļauts, bet
pat ri a uzskaite tiks nodrošināta un to pārvalda energopārvaldnieks.
Sākotn jā enerģijas pārskata sagatavošanai tika veikti sekojoši darbi:


apkopoti kas enerģijas pat ri a dati;



caurskat ti veiktie pašvald bas ku energoauditu pārskati;



veikta dažu ku apsekošana.

Informācija par v sturisko enerģijas pat ri u pašvald bas kās, kā ar iesp jamiem
enerģijas pat ri a samazināšanas pasākumiem ir dota Daugavpils pils tas
Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna 2.2.1. un 4.4.nodaļā, kā ar ku energoauditos, kas
l dz šim ir veikti. Visa dokumentācija atrodas Att st bas departamentam Strat ģiskās
plānošanas un starptautisko sakaru nodaļā.
Informācija par v sturisko elektroenerģijas pat ri u publiskajam ielu apgaismojumam,
kā ar iesp jamiem elektroenerģijas pat ri a samazināšanas pasākumiem ir dota
Daugavpils pils tas Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna 2.2.2. un 4.5.nodaļā. Visa
tehniskā dokumentācija, kas saist ta ar ielu apgaismojumu, atrodas Komunālās
saimniec bas pārvald .
Informācija par v sturisko elektroenerģijas un degvielas pat ri u sabiedriskajam
transportam, kā ar iesp jamiem enerģijas pat ri a samazināšanas pasākumiem ir
dota Daugavpils pils tas Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna 2.2.4. un 4.7.nodaļā. Visa
tehniskā dokumentācija, kas atrodas AS “Daugavpils satiksme”.
Metodoloģija enerģijas pat ri a un ar energoefektivitātes pasākumu identific šanai
un nov rt šanai, tai skaitā
atbild bas
ir
aprakst ta Procedūrā
02
(P02_Energijas_paterina_un_pasakumu_ identificesana).

4.4.

Enerģijas bāzes l nija

V sturiskais enerģijas pat ri š pa galvenajām grupām ir dots 4.1.tabulā.
4.1.tabulā sniegtie siltumenerģijas pat ri a dati ir doti gan atbilstoši siltumenerģijas
pat ri am attiec gajā gadā, gan koriģ ti, emot v rā grādu dienas (klimatu). Klimata
korekcija5 ir veikta visu ku kop jām siltumenerģijas pat ri am, kas iekļauj pat r to
siltumenerģiju gan apkurei, gan karstajam ūdenim. emot v rā, ka karstā ūdens
uzskaite nav l dz šim veikta, klimata koriģ tie siltumenerģijas pat ri i jāizmanto
tendenču raksturošanai.

5

Atbilstoši 25.06.2013. MK noteikumu Nr.348 " kas energoefektivitātes apr ķina metode" 47.punktam.
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4.1.tabula. V sturiskie enerģijas pat ri i
Patērētāja grupa

Gads
20166

2017

35056

35024

33985

6853

6905

6844

6776

5534

5424

5678

5693

5535

9935

9930

10050

10207

13741

13329

Elektroenerģijas pat ri š sabiedriskā
transporta vajadz bām, MWh/gadā

3662

3499

3384

2948

2915

2915

Kop jais enerģijas pat ri š, MWh/gadā

61848

61235

60851

63703

64417

62840

2012

2013

2014

2015

Siltumenerģijas pat ri š 100 pašvald bas
kās, MWh/gadā

36345

34357

31874

29496

Siltumenerģijas pat ri š 100 pašvald bas
kās (ar klimata korekciju), MWh/gadā

36229

35361

35044

Elektroenerģijas pat ri š 107 pašvald bas
kās, MWh/gadā

6585

6804

Elektroenerģijas pat ri š publiskajam ielu
apgaismojumam, MWh/gadā

5345

D zeļdegvielas pat ri š sabiedriskā
transporta vajadz bām, MWh/gadā

V sturiskie enerģijas pat ri a dati katrā no augstāk min tajiem sektoriem ir pieejami
ar m nešu griezumā. Dati atrodas:


par pašvald bas kām pie pašuma pārvald šanas departamenta
uztur šanas un pārvald šanas nodaļas vad tāja;

pašuma



par ielu apgaismojumu pie Komunālās saimniec bas pārvaldes vad tāja/
elektroinženiera;



par sabiedrisko transportu pie AS „Daugavpils satiksme” vad tāja/ galvenā
enerģ tiķa.

Šobr d par EPS bāzes gadu pašvald bas kām tiek pie emts 2014.gads, bet
publiskajam ielu apgaismojumam un sabiedriskajam transportam – 2015.gads.
2014.gadā publiskais ielu apgaismojums darbojās ekonomiskajā rež mā, tād jādi
enerģijas pat ri a dati 2015.gadā ir reprezentat vāki. Savukārt, 2014.gadā tika veikta
reforma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, kā rezultātā AS „Daugavpils
satiksme” 2014.gadā pār ma šo pakalpojumu sniegšanu un tād jādi ar šajā
gad jumā dati par 2015.gadu atspoguļo visprec zāk situāciju šajā sektorā, kā ar
Daugavpils pašvald ba veica noz m gas invest cijas tramvaju l nijās. Turpmāk par
bāzes gadu tiek izv l ts iepriekš jās gads (pieejami visi nepieciešamie enerģijas
pat ri a dati) pirms tekošā gada, kad tiek izvirz ti jaunie EPS m rķi.

4.5.

6

Energoefektivitātes rād tāji

2016. un 2017.gadam dota prognoze
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Izmantotie energoefektivitātes rād tāji pašvald bu ku nov rt jumam:


siltumenerģijas pat ri š, MWh/m nes un gadā;



apr ķinātais siltumenerģijas pat ri š ar klimata korekciju, MWh/m nes un
gadā;



patn jais siltumenerģijas pat ri š ar klimata korekciju, kWh/m2 gadā;



patn jais elektroenerģijas pat ri š, kWh/m2 gadā;



siltumenerģijas pat ri š atkar bā no āra gaisa temperatūras, MWh/gadā.

Galvenais indikators, kas tiek izmantots katras pašvald bu kas raksturojumam gan
l mumu pie emšanā, gan ar citos gad jumos ir patn jais enerģijas pat ri š (kWh/m2
gadā), kas veidojas no attiec gās kas klimata koriģ tā siltumenerģijas pat ri a un
elektroenerģijas pat ri a summas gadā un dal ta uz kas apkurināmo plat bu.
Apr ķinus veic energopārvaldnieks centraliz ti katrai kai, izmantojot E02.01.moduli
(skat. Procedūru 02).
Izmantotie energoefektivitātes rād tāji publiskā ielu apgaismojuma nov rt jumam:


kop jais elektroenerģijas pat ri š, kWh/m nes katrai sadalei;



patn jais elektroenerģijas pat ri š attiecināts uz noteikta apgaismojuma
posma garumu, kWh/m gadā;



vid jais elektroenerģijas pat ri š attiecināts uz vienu spuldzi, kWh/ gadā;



ielu apgaismojuma darb bas laiks, h/m nes ;



kop jais pat ri š pret tumsas stundām/faktisko darb bas laiku, kWh/darb bas
laiks h m nes ;



vid jā darba jauda, kW.

Galvenais indikators, kas tiek izmantots katra publiskā ielu apgaismojuma vad bas
sadales posma raksturojumam l mumu pie emšanai par turpmākiem uzlabojumiem,
gan ar citos gad jumos, šobr d ir kop jais pat ri š katram sadales punktam pret
tumsas stundām/faktisko darb bas laiku, kWh/darb bas laiks h m nes . Apr ķinus veic
Komunālās saimniec bas pārvaldes elektroinženieris centraliz ti, izmantojot
E02.02.moduli (skat. Procedūru 02).
Izmantotie energoefektivitātes rād tāji sabiedriskā transporta nov rt jumam:


kop jais elektroenerģijas pat ri š tramvajos, MWh/m nes



kop jais d zeļdegvielas pat ri š autobusos un mikroautobusos, MWh/m nes ;



patn jais degvielas pat ri š, l/100 km;



degvielas pat ri š uz pasažieru uz km, Wh/pasažieri/km.

Galvenais indikators, kas tiek izmantots sabiedriskā transporta raksturojumam
l mumu pie emšanai par turpmākiem uzlabojumiem, gan ar citos gad jumos, šobr d
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degvielas pat ri š uz pasažieru uz km, Wh/pasažieri/km. Apr ķinus veic „Daugavpils
satiksme” galvenais enerģ tiķis centraliz ti, izmantojot E02.03.moduli (skat.
Procedūru 02).

4.6.

Mērķi un energopārvald bas r c bas plāns

Daugavpils pils ta dome ap emas nodrošināt pils tas att st bu, piem rojot ilgtsp j gus
un videi draudz gus principus. emot v rā valsts politikas m rķus enerģ tikas sektorā,
ilgtsp j gai enerģ tikas att st bai Daugavpil l dz 2020.gadam tiek izvirz ti šādi m rķi:


samazināt pils tas rad tās CO2 emisijas par 10%, sal dzinot ar 2010.gada emisiju
l meni, bet ilgtermi ā l dz 2030.gadam – par 40%;



izstrādāt energopārvald bas sist mu pašvald bā, atbilstoši ISO 50001 standartam
l dz 2016.gada beigām un ieviest un sertific t to l dz 2017.gada 1.apr lim;



samazināt enerģijas pat ri u pašvald bas kās par 10% attiec bā pret 2014.gadu;



veicināt enerģijas pat ri a samazinājumu dz vojamā sektorā par 5%, stenojot
informat vos pasākumus;



samazināt elektroenerģijas pat ri u ielu apgaismojuma sektorā par 5% attiec bā
pret 2015.gadu (ne emot v rā jaunus piesl gumus).



samazināt enerģijas pat ri u sabiedriskā transporta vajadz bām par 5% attiec bā
pret 2015.gadu (AS “Daugavpils satiksme”).

Kopš darba uzsākšanas pie EPS sist mas izveides l dz 2016.gada nogalei
pašvald bas EPS m rķi ir:





izstrādāt un ieviest energopārvald bas sist mu pašvald bā, atbilstoši ISO
50001 standartam l dz 2016.gada 5.oktobrim un sertific t to l dz 2016.gada
31.decembrim;
identific t 10 pašvald bas kas, kurās ir visaugstākie patn jie enerģijas
pat ri i un noteikt šo ku galvenos enerģijas pat r tājus un paradumus;
apkopot detaliz tu tehnisko informāciju par visiem ielu apgaismojuma vad bas
sadal m (140) un ietekm jošiem faktoriem;
nodrošināt enerģijas pat ri a un pār jo rād tāju uzskaiti visos sabiedriskā
transporta maršrutos.

R c bas plāns l dz 2016.gada nogalei:
Nr.

R c ba

1

Organiz t apmāc bas EPS dal bniekiem par EPS
un iesp jām samazināt enerģijas pat ri u

2

Sagatavot EPS rokasgrāmatu un procedūras

3

Sagatavot un apstiprināt l mumus par EPS
vad bas grupu un atbild gajiem

4

Lietot un nepārtraukti papildināt EPS ku
enerģijas pat ri a anal zes modeli (E02.01)

Atbild gais
Att st bas
departaments, SIA
“Ekodoma”
Energopārvaldnieks
Domes priekšs d tāja
vietnieks
Energopārvaldnieks un
izgl t bas pārvaldes
enerģ tiķis

Termiņš
2015.gada
maijs
2016.gada
septembris
2016.gada
septembris
2016.gada
septembris
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Nr.

R c ba

5

Lietot un nepārtraukti papildināt Publiskā
apgaismojuma anal zes modeli (E02.02)

6

Lietot un nepārtraukti papildināt Pils tas
sabiedriskā transporta enerģijas pat ri a
anal zes modeli (E02.03)

7

Veikt EPS iekš jo auditu

8

Organiz t pirmo Vad bas pārskatu

9

10

Identific t 10 pašvald bas kas, kurās ir
visaugstākie patn jie enerģijas pat ri i un
noteikt šo ku galvenos enerģijas pat r tājus,
paradumus.
Apkopot detaliz tu tehnisko informāciju par
visiem informāciju ielu apgaismojuma sadales
posmiem (140) un ietekm jošiem faktoriem

11

Nodrošināt enerģijas pat ri a un pār jo rād tāju
uzskaiti visos sabiedriskā transporta maršrutos

12

Sertific t EPS Daugavpils pašvald bā

13
14
15

16

Krit riju un groz jumu sagatavošana iekļaušanai
ielu apgaismojuma deleģ šanas un
apsaimniekošanas l gumos
Krit riji iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā
par pašvald bu izgl t bas ku apsaimniekošanu
Iepirkuma organiz šana un l guma nosl gšanas
nodrošināšana par pašvald bu ku siltummezglu
un apkures sist mu tehnisko apkalpošanu
Izmai u sagatavošana deleģ šanas l gumā SIA
“Labiekārtošana D”, iekļaujot jautājumus par EPS
ieviešanu uz mumā

Atbild gais
Komunālās
saimniec bas pārvaldes
elektroinženieris
AS “Daugavpils
satiksme” galvenais
enerģ tiķis
Energopārvaldnieks,
SIA «Ekodoma»

Termiņš
2016.gada
septembris
2016.gada
septembris
2016.gada
oktobris

Energopārvaldnieks

2016.gada
oktobris

Energopārvaldnieks un
izgl t bas pārvaldes
enerģ tiķis

2016.gada
decembris

Komunālās
saimniec bas pārvaldes
elektroinženieris
AS “Daugavpils
satiksme” galvenais
enerģ tiķis
Energopārvaldnieks
Komunālās
saimniec bas pārvaldes
elektroinženieris
Izgl t bas pārvaldes
enerģ tiķis

2016.gada
decembris
2016.gada
decembris
2016.gada
decembris
2016.gada
decembris
2016.gada
decembris

Centraliz to iepirkumu
nodaļa

2016.gada
decembris

Kapitālsabiedr bu
pārraudz bas nodaļas
vad tāja

2016.gada
decembris

Turpmākie EPS m rķi l dz 2017.gada nogalei ir:





nodrošināt siltumenerģijas pat ri a samazinājumu 10 pašvald bas kās, kas
visvairāk to pat r un/vai ir visaugstākie patn jie siltumenerģijas pat ri i, par
3%;
nodrošināt elektroenerģijas pat ri a samazinājumu publiskā ielu
apgaismojuma 10 vad bas sist mās par 1 %;
nodrošināt d zeļdegvielas pat ri a samazinājumu par 1 %.

R c bas plāns l dz 2017.gada nogalei:
Nr.
1

2

R c ba
Organiz t apmāc bas EPS dal bniekiem par EPS
un iesp jām samazināt enerģijas pat ri u
Lietot un nepārtraukti papildināt EPS ku
enerģijas pat ri a anal zes modeli (E02.01), t.sk.
degvielas pat ri u pašvald bas transporta
vajadz bām un ūdens pat ri u pašvald bas kās

Atbild gais
Energopārvaldnieks
Energopārvaldnieks un
izgl t bas pārvaldes
enerģ tiķis

Termiņš
2017.gads
decembris
2017.gads
septembris
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Nr.

R c ba

Atbild gais
Komunālās
saimniec bas pārvaldes
elektroinženieris
AS “Daugavpils
satiksme” galvenais
enerģ tiķis

3

Lietot un nepārtraukti papildināt EPS Publiskā
ielu apgaismojuma anal zes modeli (E02.02)

4

Lietot un nepārtraukti papildināt EPS Pils tas
sabiedriskā transporta enerģijas pat ri a
anal zes modeli (E02.03)

5

Veikt EPS iekš jo auditu

Energopārvaldnieks

6

Organiz t otro Vad bas pārskatu

Energopārvaldnieks

7

8

9

10

13

14
15

Noteikt r c bas 10 pašvald bas kām
siltumenerģijas pat ri a samazināšanai un
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumiem
Ieplānot nākamā gada pašvald bas budžetā
finanšu resursus energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumiem 10 pašvald bas
kās, kurās ir visaugstākie patn jie enerģijas
pat ri i
Identific t 10 noz m gās publiskā ielu
apgaismojuma vad bas sadales, kas t r
visvairāk
Noteikt pasākumus un ieplānot nākamā gada
pašvald bas budžetā finanšu resursus
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumiem 10 publiskā ielu apgaismojuma
vad bas sadal m
Identific t sabiedriskā transporta maršrutus, kur ir
vislielākais degvielas pat ri š, izv rt t un noteikt
pasākumus enerģijas pat ri u samazināšanai,
analiz jot autobusu un mikroautobusu maršrutu
efektivitāti un mekl jot optimizācijas iesp jas
Nodrošināt Daugavpils pašvald bas sertific tas
EPS uzraudz bu
Izstrādāt zaļā iepirkuma procedūru un noteikt tā
lietojumu pašvald bas iepirkumos

Termiņš
2017.gads
septembris
2017.gads
septembris
2017.gada
marts oktobris
2017.gada
oktobris

Energopārvaldnieks un
izgl t bas pārvaldes
enerģ tiķis

2017.gada
septembris

Energopārvaldnieks un
izgl t bas pārvaldes
enerģ tiķis

2017.gada
oktobris

Komunālās
saimniec bas pārvaldes
elektroinženieris

2017.gada
septembris

Komunālās
saimniec bas pārvaldes
elektroinženieris

2017.gada
oktobris

AS “Daugavpils
satiksme” galvenais
enerģ tiķis

2017.gada
decembris

Energopārvaldnieks
Centraliz to iepirkumu
nodaļa

2017.gada
decembris
2017.gada
decembris

Šie pasākumi l dz 2017.gada beigām dos šādus rezultātus:







sertific ta energopārvald bas sist ma (l dz 2016.gada nogalei);
samazinājās siltumenerģijas pat ri š 10 energointens vākajās pašvald bas
kās par 1 052 MWh, kas veido 3% no kop jā siltumenerģijas pat ri a
pašvald bas kās;
samazinājās elektroenerģijas pat ri š ielu apgaismojumam par 57 MWh, kas
veido 1% no kop jā elektroenerģijas pat ri a;
samazinājās d zeļdegvielas pat ri š autobusos par 102 MWh, kas veido 1%
no kop jā d zeļdegvielas pat ri a sabiedriskā transporta vajadz bām;
zaļā iepirkuma procedūru skaita pieaugums par 20% pašvald bas iepirkumos.

Metodoloģija jaunu m rķu
(P03_Merku_noteiksana).

un

uzdevumu

noteikšanai

ir

Procedūrā
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5. Ieviešana
5.1.

Kompetence, apmāc bas un informēt ba

Visu iesaist to kompetences nov rt šanai tiek saglabāti pieraksti, t.i. izgl t bas
dokumentu, apmāc bas kursu un citu attiec go dokumentu kopijas, kas glabāsies
Personāldaļā.
5.1.tabulā ir defin tas kvalifikācijas un apmāc bu pras bas, kādām ir jāatbilst
personālam, kas ir iesaist ts energopārvald bas sist mas izveid , ieviešanā,
uzraudz bā un uzlabošanā.
5.1.tabula: Kvalifikācijas un apmāc bu pras bas EPS iesaist tajam personālam
Energopārvaldniekam
Augstākā izgl t ba

Atbild gajam par
publisko
apgaismojumu
Augstākā izgl t ba

(ieteicams tehniskā)

Atbild gajam par
sabiedrisko
transportu
Augstākā izgl t ba

(ieteicams tehniskā)

EPS vad bas
grupas
locekļiem
Augstākā izgl t ba

Izietas apmāc bas par energopārvald bu
Vismaz 5 gadu darba
pieredze, no kuriem 2
gadu pieredze ar
ilgtsp j gu att st bu un
enerģ tiku saistos
jautājumos

Vismaz 5 gadu
darba pieredze

Vismaz 5 gadu
darba pieredze

Vismaz 2 gadu
pieredze
ie emamajā
amatā, kas
saist ts ar
esošajiem EPS
pienākumiem

Pašvald ba nodrošinās, ka visi pašvald bas darbinieki (t.sk. ārpakalpojuma sniedz ji)
energopārvald bas sist mas izveides un ieviešanas procesa laikā vismaz reizi gadā
tiek inform ti par:





pašvald bas enerģ tikas politiku, tās m rķiem, EPS procedūru un
nosac jumiem;
darbinieku lomu, atbild bām un par EPS ieviešanu atbild gajām personām un
institūcijām;
to, kādus ieguvumus sniedz EPS izveide un ieviešana pašvald bā, kādi ir
rezultāti;
to, kā darbinieku uzved ba var ietekm t enerģijas pat ri u un ko var dar t, lai
enerģijas pat ri u samazinātu.

Pār jā kārt ba un pras bas, kas jāiev ro kompetences, apmāc bas un inform t bas
nodrošināšanai, ir defin tas Procedūrā 04 (P04_Kompetences_noteiksana).
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5.2.

Komunikācija

Daugavpils pils tas domes EPS ieviešanas iekš jā komunikācija tiek nodrošināta
šādās sapulc s:


IERP vad bas darba grupās;



Vad bas apspried s;



Izpilddirektora plānošanas sapulc s.

Pašvald bas vadošie darbinieki (struktūrvien bu vad tāji) ir atbild gi par sapulc s
izskat to jautājumu, pie emto l mumu un citas informācijas nodošanu savas
struktūrvien bas darbiniekiem.
Vad bas grupas vad tājs kopā ar energopārvaldnieku vismaz reizi gadā organiz
iesaist to darbinieku kopsapulci/apmāc bas, kurās inform par:


EPS sist mas darb bas efektivitāti un tās tendenc m;



galvenajām probl mām, neatbilst bām;



EPS sist mas darb bas sasniegumiem (labumiem);



iekš jo un ār jo auditu rezultātiem;



IERP darba grupas sapulces rezultātiem un pie emtajiem l mumiem, noteiktajiem
m rķiem;



u.c.

Jebkurš pašvald bas darbinieks var iepaz ties ar EPS rokasgrāmatu pie
energopārvaldnieka, sniegt vi am(-i) savus komentārus vai ieteikumus, kā uzlabot
EPS ieviešanu pašvald bā. Darbinieku kopsapulces tiek protokol tas.
Pirmās sapulces laikā pašvald ba lems par enerģ tikas politikas, EPS un
energoefektivitātes rād tāju izzi ošanu plašākai sabiedr bai. Ja šāds l mums tiks
pie emts, Sabiedrisko attiec bu un marketinga daļa nodrošinās informācijas
pieejam bu p c iesp jas plašākai sabiedr bai.
Lai inform tu sadarb bas partnerus un sabiedr bu kopumā par veiktajiem
uzlabojumiem energopārvald bas jomā, kā ar citiem jautājumiem, kas saist ti ar
ilgtsp j gu enerģijas lietojumu pašvald bas teritorijā, pašvald ba savā mājas lapā
public pārskatu par aktuālo energopārvald bas sist mu pašvald bā.
Detaliz ta iekš jās un ār jās komunikācijas kārt ba ir aprakst ta (P05_Komunikacija).
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5.3.

Dokumentācija

5.3.1. Dokumentācijas pras bas
Visa EPS dokumentācija pap ra un elektroniskā veidā atrodas Daugavpils pils tas
domes Att st bas departamentā. Tā iekļauj:








aprakstu par EPS izveidi Daugavpils pašvald bā, tai skaitā:
o energopārvald bas sist mas robežas;
o enerģijas politiku;
o m rķus un r c bas;
pašvald bu ku energoauditi;
Daugavpils Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāns 2016.-2020.gadam un ar to
saist tā dokumentācija;
dokumentus, ieskaitot visus pierakstus, ko nosaka ISO 50001 standarts;
sadarb bas projekta “50000&1SEAPs” dokumentācija;
citus dokumentus, ko nosaka pašvald ba.

P c projekta realizācijas visa EPS dokumentācija pap ra un elektroniskā veidā tiks
nodota Daugavpils pils tas domes energopārvaldniekam. Daugavpils pils tas
pašvald bas iestādei “Komunālās saimniec bas pārvalde” ikdienas darba pienākumu
izpildei nodota EPS daļa Publiskā apgaismojuma analīzes modelis, bet AS
“Daugavpils satiksme” EPS daļa Pils tas sabiedriskā transporta enerģijas pat riņa
analīzes modelis.

5.3.2. Dokumentu vad ba
Šajā EPS rokasgrāmatā un ar to saist tajās procedūrās ir iekļautas visas ar dokumentu
vad bu saist tās pras bas.
Energopārvaldnieks ir atbild gs par:


kvalitat va IERP izstrādi un tā ieviešanas monitoringu un uzraudz bu;



energopārvald bas sist mas izveidi, ieviešanu, uztur šanu un nepārtraukto
pilnveidošanu, atbilstoši ISO 50001 standarta pras bām;



savlaic gu dokumentu aktualizāciju vai jaunu dokumentu izstrādi;



nepārtrauktu centraliz tās enerģijas pat ri a uzskaites sist mas (no 2012.g.)
darb bu, nodrošinot ikm neša siltumenerģijas vai kurināmā un elektroenerģijas
pat ri a datu anal zi visās pašvald bas iestāžu kās;



pašvald bas iestāžu darbinieku izgl tošanu energotaup bā un citos enerģijas
politikas jautājumos;
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zi ojuma sagatavošanu par IERP un EPS m rķu sasniegšanas rezultātiem,
sniedzot priekšlikumus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem pašvald bas
kās;



EPS robežu noteikšanu un paplašināšanu, kā ar par krit rijiem un metod m EPS
uztur šanā un kontrol ;



nepieciešamās informācijas sniegšanu par pašvald bas kas enerģijas pat ri a un
energoefektivitātes indikatoriem ES un valsts finans to projektu dokumentācijas
izstrādei energoefektivitātes uzlabošanas jomā, u.t.t. (pielikums Nr. 3).

EPS vad bas grupas vad tājs ir atbild gs par dokumenta virz šanu apstiprināšanai
Dom .
Detaliz tāka dokumentu
(P06_Dokumentu_vadiba).

5.4.

vad ba

un

kārt ba

-

-

-

-

-

atrunāta

Procedūrā

06

Darb bas kontrole

Lai nodrošinātu un kontrol tu EPS operat vo
apsaimniekošanā, tiek veiktas šādas darb bas:
-

ir

darb bu

pašvald bas

ku

katras pašvald bas kas atbild gais tehniskais darbinieks (speciālists kas
saimniec bas jautājumos) veic kas apsaimniekošanu p c l dzšin jās prakses;
katrs pašvald bas izgl t bas iestādes (kopā 57 kas) atbild gais tehniskais
darbinieks katru m nesi Izgl t bas pārvaldes enerģ tiķim sniedz
siltumenerģijas un elektroenerģijas pat ri a datus;
pār jo pašvald bas ku (43 kas) atbild gie tehniskie darbinieki vai attiec gās
iestādes
grāmatved ba
iesniedz
energopārvaldniekam
ikm neša
siltumenerģijas, elektroenerģijas un aukstā ūdens pat ri a datus;
Izgl t bas pārvaldes enerģ tiķis un energopārvaldnieks šos datus vada EPS
ku enerģijas pat ri a anal zes model (E02.01) un veic šo datu anal zi,
sal dzinot it paši patn jo enerģijas pat ri a rād tājus ar bāzes gada
rād jumiem;
energopārvaldnieks apkopo ikm neša datus par vid jo āra gaisa temperatūru
Daugavpil un to pazi o ar Izgl t bas pārvaldes enerģ tiķim;
gad jumā, ja tiek nov rots attiec gā m neša enerģijas pat ri a
pieaugums/samazinājums (novirze) virs 10%, sal dzinot ar bāzes gada to pašu
m nesi, energopārvaldnieks izskata energoefektivitātes rād tājus, āra gaisa
temperatūras m r jumus, veic pierakstus. Gad jumā, ja datu anal zes rezultātā
energopārvaldnieks pārliecinās, ka rād tāji ir virs normas, vi š(-a) sazinās ar
attiec gās kas tehnisko darbinieku, lai noskaidrotu izmai u c loni;
gad jumā, ja c lonis ir izskaidrojams un ticams, tehniskais darbinieks kopā ar
energopārvaldnieku/Izgl t bas pārvaldes enerģ tiķi vienojas par turpmāko
r c bu. Izgl t bas pārvaldes enerģ tiķis inform
par katrām novirz m
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-

-

energopārvaldnieku. Energopārvaldnieks fiks visus gad jumus Noviržu
reģistrā (E11.03);
gad jumā, ja tehniskajam darbiniekam nav skaidrojuma, energopārvaldnieks/
Izgl t bas pārvaldes enerģ tiķis (ja nepieciešams, pieaicinot pārstāvjus no
pašuma departamenta vai citas struktūrvien bas) veic viz ti attiec gajā iestād
un izv rt enerģijas lietojumu un izmai u c lo us, kā ar veic korekt vās
darb bas. Par visām korekt vām darb bām energopārvaldnieks veic un saglabā
pierakstus Neatbilst bu reģistrā (E11.04).
energopārvaldnieks reizi pusgadā (ja nepieciešams ar biežāk) inform
izpilddirektoru un/vai EPS vad bas grupas vad tāju par konstat tajām
neatbilst bām pašvald bas kās, kā ar pār jās divās sist mās.

Lai nodrošinātu un kontrol tu EPS operat vo darb bu publiskā ielu apgaismojuma
apsaimniekošanā, tiek veiktas šādas darb bas:
-

-

-

-

-

publiskā ielu apgaismojuma apsaimniekošana tiek veikta p c l dzšin jās
prakses;
Komunālās saimniec bas pārvaldes elektroinženieris katru m nesi:
o apkopo elektroenerģijas pat ri a datus par katru vad bas sadales
punktu;
o šos datus ievada Publiskā apgaismojuma anal zes model (E02.02),
o veic šo datu anal zi, sal dzinot elektroenerģijas pat ri a (turpmāk
patn jo enerģijas pat ri a) rād tājus ar bāzes gada rād jumiem;
gad jumā, ja tiek nov rots attiec gā m neša enerģijas pat ri a
pieaugums/samazinājums virs 5%, sal dzinot ar bāzes gada to pašu m nesi,
elektroinženieris izskata energoefektivitātes rād tājus, veic pierakstus.
Gad jumā, ja datu anal zes rezultātā elektroinženieris pārliecinās, ka rād tāji ir
virs normas, vi š(-a) sazinās ar ielu apgaismojuma apsaimniekošanas
uz mumu, lai noskaidrotu izmai u c loni;
gad jumā, ja c lonis ir izskaidrojams un ticams, elektroinženieris kopā ar ielu
apsaimniekošanas uz mumu vienojas par turpmāko r c bu. Par visām
novirz m elektroinženieris inform energopārvaldnieku. Energopārvaldnieks
fiks visus gad jumus Noviržu reģistrā (E11.03);
gad jumā, ja ielu apsaimniekošanas uz muma pārstāvjiem nav skaidrojuma,
elektroinženieris (ja nepieciešams, pieaicinot energopārvaldnieku un citus
speciālistus) veic attiec gā posma apskati un izv rt enerģijas lietojumu un
izmai u c lo us, kā ar veic korekt vās darb bas. Par visām korekt vām
darb bām energopārvaldnieks saglabā pierakstus Neatbilst bu reģistrā
(E11.04);
elektroinženieris 2 darba dienu laikā p c neatbilst bas konstat šanas inform
energopārvaldnieku, nosūtot Neatbilst bu reģistra (E11.04) pierakstus par
attiec go gad jumu;
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-

visas neatbilst bas elektroinženierim ir jānov rš maksimums 30 dienu laikā.

Lai nodrošinātu un kontrol tu EPS operat vo darb bu sabiedriskā transporta lietošanā,
tiek veiktas šādas darb bas:
-

-

-

-

-

-

sabiedriskā transporta transportl dzekļu lietošana un apkope tiek veikta p c
l dzšin jās prakses;
AS “Daugavpils satiksme” galvenais enerģ tiķis katru m nesi:
o apkopo elektroenerģijas un degvielas pat ri a datus par l niju, maršrutu
un/vai transportl dzekli;
o šos datus vada Pils tas sabiedriskā transporta enerģijas pat ri a
anal zes model (E02.03),
o veic šo datu anal zi, sal dzinot ikm neša enerģijas pat ri a rād tājus ar
bāzes gada rād jumiem (Elektroenerģijas pat ri š, kWh/uz 1km.
Degvielas pat ri š, litri / uz 1km);
gad jumā, ja tiek nov rots attiec gā m neša enerģijas pat ri a
pieaugums/samazinājums virs 5% (autobusiem virs 2%), sal dzinot ar bāzes
gada to pašu m nesi, enerģ tiķis izskata energoefektivitātes rād tājus, veic
pierakstus. Gad jumā, ja datu anal zes rezultātā enerģ tiķis pārliecinās, ka
rād tāji ir virs normas, vi š(-a) sazinās ar atbild gajiem uz muma
speciālistiem, lai noskaidrotu izmai u c loni;
gad jumā, ja c lonis ir izskaidrojams un ticams, enerģ tiķis kopā ar
atbild gajiem uz muma speciālistiem vienojas par turpmāko r c bu. Par visām
novirz m
uz muma
enerģ tiķis
inform
energopārvaldnieku.
Energopārvaldnieks fiks visus gad jumus Noviržu reģistrā (E11.03);
gad jumā, ja uz muma atbild gajiem speciālistiem nav skaidrojuma,
enerģ tiķis (ja nepieciešams, pieaicinot energopārvaldnieku un citus
speciālistus) veic padziļinātu anal zi, transportl dzekļu apskati un izv rt
enerģijas lietojumu un izmai u c lo us, kā ar veic korekt vās darb bas. Par
visām korekt vām darb bām energopārvaldnieks saglabā pierakstus
Neatbilst bu reģistrā (E11.04);
enerģ tiķis 2 darba dienu laikā p c neatbilst bas konstat šanas inform
energopārvaldnieku, nosūtot Neatbilst bu reģistra (E11.04) pierakstus par
attiec go gad jumu;
visas neatbilst bas enerģ tiķim ir jānov rš maksimums 30 dienu laikā.

Enerģijas pat ri a uzskaite tiek veikta atbilstoši monitoringa plāna struktūrai, ko
energopārvaldnieks izstrādā un piedāvā EPS vad bas grupai. Monitoringa plānā ir
iekļauti šādi punkti:


enerģijas veidi, kuriem jāveic monitorings;



parametri, kas raksturo enerģijas pat ri u un to ietekm ;
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atbild gās iesaist tās puse, kas apkopo datus;



datu uzskaites formu, kurā tiek apkopotas ar citas EPS komponentes;



datu uzskaites biežumu;



uzskaites sist mas m rinstrumenti, kas nodrošina pat ri a datu pieejam bu;



indikatorus.

Monitoringa plāna kārt ba tiek atrunāta gan rokasgrāmatas 6.nodaļā, gan Procedūrā
07 (P07_Monitoringa_plans).

5.5.

Projektēšanas plānošana (pirms iepirkuma)

Projekt šanas
plānošanas
(P08_Projektesanas_planosana).

5.6.

kārt bā

ir

atrunāta

Procedūrā

08

Energopakalpojumu, produktu, iekārtu un enerģijas iepirkumi

Zaļā iepirkuma izmantošana nodrošina, ka Daugavpils pils tas pašvald ba, veicot
publisko iepirkumu, em v rā ilgtermi a vides aspektus. Viens no būtiskākajiem zaļā
iepirkuma aspektiem ir nodrošināt iepirkuma ilgtsp j gumu, iegādājoties kvalitat vu,
efekt vu un videi draudz gu produktu vai pakalpojumu. Tas ļautu pašvald bai izv l ties
saimnieciski visizdev gāko piedāvājumu. Piem ram, iep rkot jaunas elektroiekārtas,
tiek emts v rā iekārtu elektroenerģijas pat ri š, darba mūžs un iekārtas kop jās
dz ves cikla izmaksas. Tas samazinātu dažādu risku esam bu iekārtas vai
pakalpojuma izmantošanas laikā, kas var tu rasties, izv loties iepirkumu, balstoties
tikai uz iekārtas vai pakalpojuma cenu.
Vides aizsardz bas un reģionālās att st bas ministrijas mājas lapā7 ir pieejamas
vadl nijas zaļā iepirkuma ieviešanai, kas atvieglos ar iepirkuma nolikuma izstrādi
pašvald bā. L dz šim zaļā iepirkuma pras bas ir izstrādātas un attiecināmas uz šādām
grupām:





iekštelpu un ielu apgaismojums;
sadz ves tehnika;
biroju tehnika;
transportl dzekļi.

L dz ar to zaļā iepirkuma pras bas tiks piem rotas iepirkumiem, kuru rezultātā
Daugavpil var panākt gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas pat ri a
samazinājumu. Par energoefektivitātes rād tāju piem rošanu iepirkumos ir atbild ga

7

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
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pašvald bas Centraliz to iepirkuma nodaļa, kas energoefektivitātes krit rijus apspriež
ar attiec go struktūrvien bu.
Procedūrā 09 (P09_Iepirkumi) ir atrunāta kārt ba, kādā tiek veikti energopakalpojumu,
produktu, iekārtu un enerģijas iepirkumi.
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6. Monitorings
6.1.

Monitorings, mēr jumi un anal ze

Šobr d Daugavpils pils tā dati par enerģijas pat ri u lielākajā daļā gad jumu ir pieejami
tikai individuāli, bet netiek apkopoti centraliz ti. Energopārvald bas sist mas ieviešana
Daugavpil ļaus risināt jautājumus par enerģijas pat ri a datu uzkaiti un anal zi, tā
panākot enerģijas pat ri a samazinājumu.
Atbild gie par pat ri a samazinājuma nodrošinājumu:


pašvald bas
kās – Vad bas grupas vad tājs/ pašuma pārvald šanas
departaments/ Daugavpils pils tas Izgl t bas pārvaldes vad tājs/ enerģ tiķis (par
izgl t bas iestād m);



ielu apgaismojuma sektorā – Komunālās saimniec bas pārvaldes vad tājs/
elektroinženieris;



sabiedriskā transporta sektorā – AS „Daugavpils satiksme” vad tājs/ galvenais
enerģ tiķis.

Monitorings un datu plūsma par enerģijas pat ri iem pašvald bas
nodrošināta, atbilstoši dotajai sh mai 6.1.att lā.

Pilsētas do e

€

Rēķi i

Elektroe erģijas dati
(Sadales tīkls)

Skaitītāja
rādīju i u
€

Siltu e erģijas dati
(Daugavpils siltumtīkli)

kās tiks

Pašvaldī as ēkas
E erģijas dati

Ap ā ī a

E ergopārvald ieks/Izglītī as
pārvaldes e erģētiķis

IERP vadī as grupa
6.1.att ls. Monitoringa sist ma Daugavpils pils tas pašvald bas kās
Atbild gā pašvald bas struktūrvien ba par energopārvald bas sist mas izveidi
Daugavpil ir Att st bas departaments, bet par ieviešanu un turpmāko uztur šanu
Rokasgrāmata energopārvald bas sist mas izveidei un ieviešanai Daugavpil ,
atbilstoši LVS NE ISO 50001:2012 standartam

33

Twitter: @500001SEAPs
www.500001seaps.eu

pašvald bās kās ir Vad bas grupas vad tājs/ Energopārvaldnieks / pašuma
pārvald šanas departaments, sadarb bā ar EPS vad bas grupu. Energopārvald bas
sist mas ieviešanas uzraudz bu Daugavpil nodrošinās EPS vad bas grupa.
Izpilddirektors, atbilstoši Daugavpils pils tas domes nolikumam, uzrauga sertific tas
EPS ieviešanu.
6.2.att lā ir att lota monitoringa un datu plūsmas kārt ba par elektroenerģijas
pat ri iem ielu apgaismojumam, bet 6.3.att lā – degvielas pat ri am sabiedriskā
transporta vajadz bām.

€

Elektroe erģijas dati
(Sadales tīkls)

Pilsētas do e

€

Ko u ālās sai

Patēriņš

ie ī as pārvalde

€

SIA «La iekārtoša as D»

IERP vadī as grupa

6.2.att ls. Monitoringa sist ma ielu apgaismojumam
Elektroe erģija
(Sadales tīkls)
€

Pilsētas do e

€

Patēriņš

DUS (dīzelis)

€

Patēriņš

Daugavpils satiksme

IERP vadī as grupa

6.3.att ls. Monitoringa sist ma sabiedriskajam transportam
Turpmāka esošā enerģijas pat ri a ikm neša uzskaite pašvald bas iestād s, ielu
apgaismojumam un degvielas pat ri am sabiedriskā transporta vajadz bām tiks
organiz ta, izmantojot Excel vid izveidotus atsevišķus instrumentus.
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Energopārvaldnieks un Izgl t bas pārvaldes enerģ tiķis failā t.i. EPS ku enerģijas
pat riņa analīzes modelī apkopos šādus ikm neša datus par pašvald bas kām:


siltumenerģijas pat ri š (ja ir uzstād ts atsevišķs skait tājs);



kurināmā pat ri š (ja ka nav piesl gta centraliz tai siltumapgādei);



elektroenerģijas pat ri š;



aukstā ūdens pat ri š;



kurināmā/siltumenerģijas/ elektroenerģijas tarifs;



vid jā ikm neša āra gaisa temperatūra.

Siltumenerģijas, elektroenerģijas un ūdens pat ri u atbild gais darbinieks iegūs no
katras kas tehniskā darbinieka/saimnieka, kas būs inform ts par šo kārt bu.
Ikm neša tarifu atbild gais darbinieks uzzinās centraliz ti no grāmatved bas, kas
sa em r ķinus. Vid jo ikm neša āra gaisa temperatūru darbinieks uzzina no publiski
pieejamām datubāz m vai siltumapgādes uz muma PAS „Daugavpils siltumt kli”.
Komunālās saimniec bas pārvaldes elektroinženieris Publiskā apgaismojuma analīzes
modelī apkopos datus par elektroenerģijas pat ri u ielu apgaismojumam un sist mas
darbināšanas ilgumu, kā ar liks klāt jaunus katru sadalni raksturojošos datus,
piem ram, l nijas garumu, piesl gto gaismekļu skaitu, jaudu un citu informāciju.
AS “Daugavpils satiksme” atbild gais speciālists trešajā failā, t.i. Pils tas sabiedriskā
transporta enerģijas pat riņa analīzes modelī, apkopos degvielas/elektroenerģijas
pat ri us, pasažieru skaitu, nobraukto kilometrāžu un citus datus.
Šobr d aktuālā EPS modeļu informācija ir pieejama tikai pie pašvald bas
struktūrvien bu atbild gajiem darbiniekiem.
Tuvākajā nākotn v lams Daugavpils pils tas pašvald bā izstrādāt tiešsaistes
sist mas datubāzi, lai apkopotā un aktuālā informācija būtu pieejama centraliz ti par
četriem galvenajiem enerģijas pat ri a avotiem (pašvald bas nedz vojamās kas,
pašvald bas transports, ielu apgaismojums, sabiedriskais transports).
Visi skait tāji ik gadu ir jāpārbauda un attiec gie dokumenti ir jāsaglabā kopā ar pār jo
EPS dokumentāciju. Skait tāju kalibr šanu un atbilst bu normām pašvald bas kās
uzrauga pašuma pārvald bas departaments, ielu apgaismojumam – Komunālās
saimniec bas pārvalde, bet sabiedriskajam transportam – AS „Daugavpils satiksme”.
Gad jumā, ja energopārvaldnieks/ Izgl t bas pārvaldes enerģ tiķis, Komunālās
saimniec bas pārvaldes un AS „Daugavpils satiksme” atbild gie darbinieki konstat
enerģijas rād tāju datu novirzi savā sektorā, tiek izmekl ts iemesls enerģijas pat ri a
pieaugumam/ samazinājumam. Darbinieks par to inform augstāk stāvošo vad bu,
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piem ram, Izpilddirektoru/ EPS vad bas grupas vad tāju. Pieraksti par šiem
gad jumiem ir pieejami EPS dokumentācijā. Izv rt šanas kārt ba ir aprakst ta
5.4.nodaļā.

6.2.

Atbilst bas novērtējums normat vajiem un citiem aktiem

Rokasgrāmatas 4.2.sadaļā un Procedūrā 01 ir defin ta kārt ba, kā pašvald bā tiek
organiz ta sekošana normat vo aktu izmai ām.

6.3.

EPS iekšējais audits

Pašvald ba reizi gadā veic EPS iekš jo auditu, lai izv rt tu:




atbilst bu plānotajiem energopārvald bas pasākumiem, ISO 50001 standarta
pras bas;
atbilst bu noteiktajiem enerģ tikas m rķiem;
vai EPS ir efekt vi ieviesta un uztur tā, kā ar vai uzlabojas energoefektivitātes
rād tāji.

Audita plāns un grafiks tiek sastād ts, emot v rā procesu noz m gumu, kā ar
iepriekš jo auditu rezultātus. Auditoru izv le un to r c ba nodrošinās audit šanas
procesa objektivitāti. IERP vad bas grupa noteiks pras bas iekš jā audita veic ja
minimālās kvalifikācijas pras bas. L mumu par auditoriem pie em IERP vad bas
grupas vad tājs.
Audita rezultāti tiek saglabāti kopā ar pār jo EPS dokumentāciju un par tiem tiek zi ots
IERP vad bas grupai un pašvald bas domei.

6.4.

Neatbilst bas, korekcijas, korekt vās un prevent vās darb bas

Pašvald ba risina konstat tās un iesp jamās neatbilst bas, veicot nepieciešamās
korekcijas, korekt vās un prevent vās darb bas, ieskaitot:







pārskatot esošās vai potenciālās neatbilst bas;
nosakot esošo vai potenciālo neatbilst bu iemeslus;
izv rt jot r c bas nepieciešam bu, lai neatbilst bas neatkārtotos;
nosakot un ieviešot nepieciešamās r c bas;
saglabājot korekt vo un prevent vo darb bu pierakstus;
izv rt jot korekt vo vai prevent vo r c bu efektivitāti.

Pašvald bā korekt vās darb bas izstrādātas, lai identific tu neatbilst bas, noteiktu
neatbilst bu c lo us, nov rstu neatbilst bas un to atkārtotu rašanos, stenotu
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nepieciešamos neatbilst bu nov ršanas pasākumus un protokol t tos. Neatbilst bas,
ieteikumi, probl mas vai nov rojumi tiek reģistr ti un analiz ti Neatbilst bu reģistrā
(E11.04). Veiktie EPS uzlabošanas pasākumi, atbilstoši atbild bai un termi iem, ar
tiek apkopoti šajā reģistrā. Šo moduli aizpilda energopārvaldnieks, pamatojoties uz
audita rezultātiem, ieteikumiem vai citai EPS sniegtajai informācijai. Šis modulis tiek
regulāri papildināts, analiz ts un sūt ts vad bas grupai. Neatbilst bu maksimālais
nov ršanas laiks ir 30 dienas no neatbilst bas reģistr šanas.
Katrs par savu sektoru atbild gais speciālists, pamatojoties uz 5.4 sadaļas “Darb bas
kontroli” visas konstat tas novirzes no bāzes gada reģistr Noviržu reģistrā (E11.03).

6.5.

Pierakstu kontrole

Pašvald ba izveidos un uztur s pierakstus, lai demonstr tu atbilst bu EPS
nosac jumiem un ISO 50001 standartam, kā ar sasniegtajiem energoefektivitātes
rād tājiem. Pašvald ba nodrošina pierakstu identifikāciju, atgūšanu un saglabāšanu.
Pieraksti ir un būs lasāmi, identific jami un izsekojami.
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7. Pārvald bas pārskats
Reizi gadā Daugavpils pils tas dome/EPS vad bas grupa izv rt s pašvald bā
izveidoto EPS, lai nodrošinātu nepārtrauktu tās piem rot bu, adekvātumu un
efektivitāti. Visi vad bas veiktie pieraksti un sanāksmju protokoli tiks saglabāti EPS
dokumentācijā.

7.1.

Informācija pārvald bas pārskata veikšanai

Pārvald bas pārskatā tiks emta v rā šāda informācija:
veiktie pasākumi kopš iepriekš jā pārvald bas pārskata;
enerģijas politikas pārskats;
energoefektivitātes rād tāju un attiec go indikatoru pārskats;
atbilst bas nov rt juma rezultāti, kas saist ti ar normat vajiem aktiem un to
izmai ām;
e) izv rt jums par izvirz to m rķu sasniegšanu;
f) EPS audita rezultāti;
g) korekt vo un prevent vo darb bu statuss;
h) prognoz tie energoefektivitātes rād tāji nākamajam periodam;
i) rekomendācijas uzlabojumiem.

a)
b)
c)
d)

7.2.

Pārvald bas pārskata rezultāti

Pārvald bas pārskata zi ojumā ir jāiekļauj jebkādi l mumi vai r c bas, kas saist tas ar:
izmai ām pašvald bas enerģijas rād tāju sasniegšanā;
enerģ tikas politikas izmai ām;
energoefektivitātes indikatoru izmai ām;
m rķu, uzdevumu un citu EPS elementu izmai ām, kas atbilst pašvald bas
saist bām nodrošināt nepārtrauktu uzlabojumu;
e) izmai ām resursu nodrošināšanā.
a)
b)
c)
d)
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1.pielikums. R kojums par vad bas
grupas izveidi
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2.pielikums. Pašvald bas speciālistu
pienākumi energopārvald bas jomā
Energopārvaldnieka pienākumi (pašvald bas ēkas):
Energoplānošanā:



nodrošināt kvalitat va Daugavpils pils tas Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna 2016.2020.gadam izstrādi;



stenot IERP paredz tās aktivitātes savās kompetences ietvaros;



nodrošināt IERP ieviešanas monitoringu un uzraudz bu;



aktualiz t IERP ietvertos pasākumus, pamatojoties uz IERP monitoringa rezultātiem;



uztur t un nepārtraukti uzlabot EPS, atbilstoši ISO 50001 standarta pras bām;



savlaic gi nodrošināt jaunu dokumentu izstrādi;



sagatavot zi ojumu (pārvald bas pārskats) Domes vad bai un vad bas grupai par EPS un
IERP m rķu sasniegšanas rezultātiem (par energoefektivitātes rād tāju sasniegšanu;
atbilst bu noteiktajiem m rķiem, u.t.t.), sniedzot priekšlikumus energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumiem pašvald bas kās.

Regulāro darbu saraksts, sadarb bā ar struktūrvien bu atbild gajiem8:


uztur t nepārtrauktu centraliz tu enerģijas pat ri a uzskaites sist mu (no 2012.g.),
nodrošinot ikm neša siltumenerģijas vai kurināmā un elektroenerģijas, ūdens pat ri a datu
anal zi visās pašvald bas iestāžu kās;



sekot l dzi pat ri a datiem un to atbilst bai vid jām l me atz m m, gad jumos, kad tiek
konstat tas neatbilst bas ±10% robežās, veikt padziļinātu izp ti, sadarb bā ar
struktūrvien bu atbild gajam personām;



izveidot lielāko pat r tāju sarakstu ( kas), balstoties uz apkopotajiem un no iesaist tajām
pus m sa emtajiem datiem;



organiz t viz tes uz katru iestādi (vietu) ar m rinstrumentiem (ja iesp jams), sākot ar
vislielākā enerģijas pat r tāja;



iepaz ties ar katras pašvald bas kas atbild go tehnisko darbinieku un direktoru,
sagatavojot kas enerģijas pat ri a anal zi, emot v rā energoauditu un veiktus
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, un noteikt zemu invest ciju pasākumus
(m beļu atb d šana no radiatoriem, temperatūras kontrole, utt.) enerģijas pat ri a
samazināšanai, izv rt jot esošo situāciju,



nodrošināt pašvald bas iestāžu atbild go darbinieku izgl tošanu vai apmāc bu par iesp jām
samazināt siltumenerģijas un elektroenerģijas pat ri u kās (ar iesp ju piesaist t
apmāc bas kā ārpakalpojumu);

8

Struktūrvien bās noteiktas atbild gas personas energoresursu pat ri a kontrolei
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izveidot datu uzskaites un apstrādes sist mu, sadarbojoties ar iestāžu atbild gajiem
darbiniekiem;



savlaic gi inform t pašvald bas atbild gos darbiniekus par sasniegtajiem/ nesasniegtajiem
rezultātiem;



veikt iekārtu (t.sk. apgaismojuma) uzskaiti katrā pašvald bas kā, nosakot to jaudu, skaitu
un elektroenerģijas pat ri u;



noteikt un paplašināt EPS robežas, kā ar noteikt nepieciešamos krit rijus un metodes, lai
EPS uztur šana un kontrole būtu efekt va;



sagatavot gada pasākumu plānu.

Citi:



sniegt nepieciešamo informāciju par kas enerģijas pat ri u un energoefektivitātes
indikatoriem ES un valsts finans to projektu dokumentācijas izstrādei energoefektivitātes
uzlabošanas jomā;



energopārvald bā iesaist to personu motiv šana un priekšlikumu izstrāde turpmākiem
motivācijas pasākumiem;



pieredzes apmai a ar citu pašvald bu energopārvaldniekiem, personisko zināšanu
uzlabošana, piedaloties izgl tojošos un informat vos semināros, aktivitāt s un projektos;



iesaist ties EPS ieviešanas pārbaud ,
energoefektivitātes monitoringu;



piedal ties diskusijās par izvirz to pašvald bas enerģ tikas un/vai klimata politiku, kā ar tās
atbilst bu valsts enerģ tikas un vides politikai;



piedal ties pašvald bas centraliz tās siltumapgādes att st bas plānošanā un teritorijas
att st bas plānošanā, emot v rā energoefektivitātes rād tājus ilgtermi a plānošanas
procesā;



nodrošināt pašvald bas administrācijas, kapitālsabiedr bu un pašvald bas iestāžu
darbinieku un sabiedr bas iesaisti dažādās aktivitāt s (enerģijas forumi, enerģijas dienas,
sacens bas u.t.t.), veicinot izpratni par pašvald bas enerģijas politiku un energotaup bu;



uzrunāt un motiv t (bonusi, sacens bas, pabalstu sist mas izveide, u.t.t.) visas iesaist tās
puses, t.i. administrācijas, izgl t bas, kultūras u.c. iestāžu ku tehniskus darbiniekus un
direktorus, kā ar pašvald bas darbiniekus enerģijas taup bas jautājumos (paradumu
mai a).

saska ā

ar

normat vajiem

aktiem

par

Regulāro darbu saraksts (publiskais apgaismojums):



nodrošināt ielu apgaismojuma ikm neša elektroenerģijas pat ri a uzskaiti;



izveidot lielāko pat r tāju sarakstu (ielu apgaismojuma posmi), balstoties uz apkopotajiem
datiem;



sekot l dzi faktiskajai apgaismes sist mas darb bai un sp t laic gi reaģ t uz sist mas
kļūdām un bojājumiem, sadarb bā ar ielu publiska apgaismojuma apkalpošanas
uz mumu;



iesaist ties EPS ieviešanas pārbaud ,
energoefektivitātes monitoringu;

saska ā

ar

normat vajiem

aktiem

par

Rokasgrāmata energopārvald bas sist mas izveidei un ieviešanai Daugavpil ,
atbilstoši LVS NE ISO 50001:2012 standartam

43

Twitter: @500001SEAPs
www.500001seaps.eu



sagatavot informāciju par publiskā apgaismojuma enerģijas pat ri u un energoefektivitātes
indikatoriem ES un valsts finans to projektu dokumentācijas izstrādei energoefektivitātes
uzlabošanas jomā;



piedal ties pārvald bas pārskata izstrād , sniedzot priekšlikumus
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem publiskajā apgaismojumā.

ikgad jiem

Regulāro darbu saraksts (sabiedriskais transports):



nodrošināt ikm neša degvielas un elektroenerģijas pat ri a uzskaiti;



sekot l dzi faktiskajai sist mas darb bai un sp t laic gi reaģ t uz sist mas kļūdām un
bojājumiem, kā ar izstrādāt sist mas ilgtermi a att st bas vadl nijas;



iesaist ties EPS ieviešanas pārbaud ,
energoefektivitātes monitoringu;



piedal ties pārvald bas pārskata izstrād , sniedzot priekšlikumus
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem publiskajā apgaismojumā.

saska ā

ar

normat vajiem

aktiem

par

ikgad jiem
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3.pielikums. Lēmumi IERP un EPS
izstrādes laikā
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1.

PROCED RAS M RĶIS UN PIEM ROŠANA

Šī procedūra ir paredzēta, lai definētu metodoloģiju, kā pašvaldība identificē un ņem vērā
dažādos likumdošanas aktos (likumos, MK noteikumos) un citos dokumentos noteiktās tai
saistošās prasības un nosacījumus, kas cieši saistīti ar enerģijas izmantošanu un patēriņu
iestādēs un iekārtās, ko apsaimnieko pašvaldība.

2.

ATSAUCE UZ STANDARTU

LVS EN ISO 50001:2012: 4.4.2, 4.6.2.punkti.

3.

ATBILD BAS

Tabulā ir norādīti galvenie darba uzdevumi un atbildīgie:
Uzdevums
Sagatavot, papildināt un atjaunināt reģistru ar normatīvo un citu
aktu prasībām, kas saistīti ar energopārvaldības sistēmas sfērām
Iegūt, pārbaudīt un ievadīt no atbildīgajām struktūrvienībām
saņemto informāciju; uzturēt reģistrā atjauninātu informāciju par
normatīvajiem aktiem un to izmaiņām
Izplatīt informāciju par jaunu normatīvo aktu saistību ar enerģijas
aspektiem un to piemērošanu

4.

METODOLOĢIJA

4.1

Normatīvo aktu reģistra aizpildīšana un uzturēšana

Atbild gais
Energopārvaldnieks
Energopārvaldnieks
EPS vadības grupa

Lai nodrošinātu ar enerģijas tēmu saistīto normatīvo aktu piemērošanu darbā un pakalpojumu
sniegšanā, energopārvaldnieks sadarbībā ar EPS vadības grupu aizpilda normatīvo aktu
reģistru, ņemot vērā E01.01.moduli. Normatīvu aktu reģistrā tiek atzīmēts datums, kad tika
veiktas pēdējas izmaiņas. Aktuālā informācija tiks iesūtīta visiem EPS vadības grupas
dalībniekiem.
Ar normatīviem aktiem un dokumentiem tiek saprasti šādi dokumenti:
- ES Direktīvas un lēmumi;
- Likumi, MK noteikumi;
- pašvaldības tiesību akti un noteikumi;
- līgumi vai vienošanās.
Normatīvo aktu reģistrā ir iekļauta šāda informācija:
- Atbild Ēā strukt rvien ba par attiecīgā normatīvā akta papildināšanu.
- Normatīvā akta nosaukums un numurs (ja ir).
- Panti/punkti normatīvajā aktā, kas attiecas uz pašvaldību (viss, daļēji - īsi
jāpaskaidro).
- Atbilstības nov rt jums (jā, nē), vai šī normatīvā akta prasība pašvaldībai ir jāņem
vērā.
- Datums, kad akts izstrādāts vai papildināts.
- R c bas, kas pašvaldībai jāīsteno, lai šo normatīvo aktu pašvaldībā ņemtu vērā.
- Informācijas avoti (atbildīgā ministrija, citi avoti).
- Termiņi, kas noteikti normatīvajā aktā un pašvaldībai ir jāievēro.
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4.2

Reģistra atjaunošanas kārtība

EPS vadības grupas vadītājs sadarbībā ar EPS vadības grupas locekļiem identificē tās atbildīgās
struktūrvienības, kas ir atbildīgas par attiecīgās tēmas normatīvo aktu reģistra ailītes
atjaunošanu, informācijas apkopošanu un nodošanu pārbaudei energopārvaldniekam.
Gadījumā, ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, energopārvaldnieks pārrunā tos ar atbildīgās
struktūrvienības pārstāvi un visas neskaidrības novērš.
Struktūrvienību atbildīgie darbinieki reizi 3 mēnešos izvērtē atbilstību normatīvajiem aktiem un
tajos noteiktajiem nosacījumiem, kas saistīti ar enerģijas lietojumu un patēriņu, un par to ziņo
energopārvaldniekam, kas tālāk informē EPS vadības grupu.
Informācija par normatīvajiem aktiem un to izmaiņām un citiem dokumentiem tiek apkopota
no šādiem informācijas avotiem:
- Latvijas Vēstnesis;
- MK mājas lapa;
- Ministriju mājas lapas;
- Citiem informācijas avotiem, kas publicē aktuālu informāciju par normatīvajiem aktiem
un to izmaiņām.

4.3

Pieeja normatīvo aktu reģistram

Pēc reģistra atjaunošanas, energopārvaldnieks informē par kārtējo reģistra atjaunošanu un
nodrošina visām struktūrvienībām pieeju aktuālakajai informācijai. Tas tiek nodrošināts ar
vienu vai vairākām pieejām:
- elektroniskā e-pastā, nosūtot struktūrvienībām informāciju par normatīvajiem aktiem,
kas iekļaujas to atbildības sfērā;
- drukātā formā par attiecīgās struktūrvienības atbildīgo sektoru;
- nodrošinot daļēju pieeju tām reģistra sadaļām, kas ir struktūrvienības atbildībā.
Gadījumā, ja kāds no jauniem normatīvajiem aktiem paredz arī plašāku sabiedrības
informēšanu, EPS vadības grupa lemj par informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā,
vietējā avīzē un/vai televīzijā. Informāciju sagatavo energopārvaldnieks.

5.

ARHIV ŠANA

Normatīvo aktu reģistra elektronisko arhivēšanu veic energopārvaldnieks,
pašvaldības noteiktās vispārējās prasības un saglabā šos failus savā datorā.

6.

SAISTOŠIE DOKUMENTI

E01.01.modulis – Normatīvo aktu reģistrs.

kas

ievēro
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Pģoced ģĀ 02
1.

PROCED RAS M RĶIS UN PIEM ROŠANA

Šī procedūra ir balstīta uz pašvaldības apkopotajiem datiem par vēsturisko enerģijas patēriņu
un citiem rādītājiem, kas vairāk ir aprakstīti Daugavpils Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā
2016.-2020.gadam (turpmāk – IERP). Gan vēsturiskie enerģijas patēriņa, gan arī citi dati ir
apkopoti atsevišķā Excel failā. Enerģijas patēriņš tiek noteikts, balstoties uz skaitītāju
rādījumiem, kas apkopoti no dažādiem grāmatvedības dokumentiem un citiem avotiem.
Šī procedūra definē galvenos kritērijus, ar kuru palīdzību pašvaldība var identificēt nozīmīgākos
enerģijas patērētājus, kā arī veidu, kā pēc prioritātes tiek sarindoti nozīmīgākie enerģijas
taupīšanas pasākumi.
Šī procedūra tiek piemērota visām struktūrvienībām, iekārtām un pakalpojumiem, ko nodrošina
pašvaldība un tās personāls, kā arī sniegtajiem pakalpojumiem, kas definēti Daugavpils
Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā, ko apstiprinājusi Daugavpils pilsētas dome.

2.

ATSAUCE UZ STANDARTU

LVS EN ISO 50001:2012: 4.4.1, 4.4.3.punkti.

3.

DEFIN CIJAS

Nepārtraukts uzlabojums: process, kas vērsts uz pastāvīgu energoefektivitātes paaugstināšanu
un energopārvaldības sistēmas uzlabošanu.
Enerģija: elektroenerģija, siltumenerģija, kurināmais, tvaiks, degviela un citi.
Enerģijas patēriņš: izmantotās enerģijas apjoms.
Energoefektivitāte: enerģijas lietderīga izmantošana.
Energoefektivitātes rādītāji: izmērāmi rezultāti, kas saistīti ar enerģijas lietderīgu izmantošanu
un enerģijas patēriņu.
Nozīmīgs enerģijas lietotājs: lietotājs, kura enerģijas patēriņš veido augstu īpatsvaru kopējā
enerģijas bilancē, un/vai kuram ir augsts enerģijas ietaupījuma potenciāls.

4.

ATBILD BAS

Tabulā ir norādīti galvenie darba uzdevumi un atbildīgie:
Uzdevums
Enerģijas patēriņa analīze
Enerģijas patērētāju identificēšana un enerģijas patēriņa lietojums
Enerģijas patēriņa izvērtējuma apstiprināšana
Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu identificēšana un
izvērtēšana
Enerģijas patēriņa pasākumu apstiprināšana

5.

ENER IJAS PAT RI A IDENTIFIC ŠANA UN NOTEIKŠANA

5.1

Kritēriji enerģijas patēriņa analīzes izstrādei

Atāild gais
Energopārvaldnieks
EPS vadības grupa
EPS vadības grupas
vadītājs
EPS vadības grupa
Dome

Lai izstrādātu enerģijas patēriņa analīzi, ir nepieciešams ņemt vērā, ka enerģijas patēriņa datus
par pašvaldības iestādēm un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var iegūt no rēķiniem un
vai esošām datu uzskaites sistēmām. Visos gadījumos pirmatnējais datu avots ir enerģijas
skaitītāji. Datus dažviet apkopo ar trešās puses palīdzību, t.i. pašvaldības deleģētie uzņēmumi
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un/vai uzņēmumi, kas uzvarējuši iepirkumos pakalpojuma sniegšanai. Arī šajā gadījumā
pirmatnējais datu avots ir enerģijas skaitītāji.
Enerģijas patēriņa datu uzskaite ir pieejama par katru patērētāju (iestādi, ielu apgaismojuma
skaitītāju, transporta līdzekli).
IERP izstrādes laikā, pašvaldība apkopoja enerģijas patēriņa datus par visu tās teritoriju
atbilstoši Pilsētu Mēra pakta vadlīnijām1. Plāna izstrādes laikā tika apkopoti arī dati par
pašvaldības tiešo patēriņu, kā rezultātā tika noteikti kopējie enerģijas patēriņi un CO2 emisijas.
Enerģijas patēriņa analīze par augstāk minētajiem patērētājiem nodrošina ne tikai informāciju
par enerģijas patēriņa līmenī, bet arī dažādiem faktoriem, kas ietekmē šo enerģijas patēriņu, kā
arī sniedz informāciju par energoefektivitātes rādītājiem.
Analīze, balstoties uz vēsturiskajiem datiem, sniedz iespēju arī prognozēt iespējamo nākotnes
patēriņu (piemēram, elektroenerģijas pieaugums ielu apgaismojumam).
Analīzē ir norādīti visi informācijas avoti, piemēram, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, AS “Latvijas
gāze”. Pašvaldības enerģijas patēriņa analīze tiek sagatavota ik gadu. Monitorings Daugavpils
IERP ietvaros ir jāveic reizi 2 gados atbilstoši Pilsētu Mēra pakta vadlīnijām.

5.2

Enerģijas patērētāju identifikācija

Pašvaldības enerģijas patēriņu veido pieci galvenie enerģijas patēriņa avoti:
 siltumenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās;
 elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās
 elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam;
 elektroenerģijas patēriņš sabiedriskā transporta vajadzībām;
 degvielas patēriņš sabiedriskā transporta vajadzībām;
 degvielas patēriņš pašvaldības transporta vajadzībām.
Papildus ir noteikti arī enerģijas patērētāji visā teritorijā, kurus pašvaldība var netieši ietekmēt
ar Daugavpils IERP palīdzību:
 elektroenerģijas patēriņš dzīvojamās, terciārajās un rūpnieciskajās ēkās;
 siltumenerģijas patēriņš mājsaimniecībās;
 dabas gāzes patēriņš mājsaimniecībās, terciārajā un rūpniecības sektorā;
 degvielas patēriņš privātā transporta vajadzībām.
Enerģijas patērētāji ir identificēti un izvērtēti. Enerģijas patēriņa identifikācijas un izvērtēšanas
process un rezultāti ir dokumentēti E02.01.modulī “Enerģijas patēriņa analīzes modelis
pašvaldības ēkām”, E02.02.modulī “Enerģijas patēriņa analīzes modelis ielu apgaismojumam”
un E02.03.modulī “Enerģijas patēriņa analīzes modelis sabiedriskajam transportam”, kā arī
E02.04.modulī “Enerģijas patēriņš Daugavpils teritorijā”.

5.3

Enerģijas patēriņa izvērtējums

Lai izvērtētu katru tiešo enerģijas patērētāju (attiecīgi izvirzīto mērķkopu), energopārvaldnieks
izmantos šādus kritērijus:

1

atbilstoši ES “50000&1SEAPs” projekta mērķim

EneģĒop ģvĀld āĀs sist mĀ

Lapa 4/6

Metodolo ijĀ eneģ ijĀs pĀt ģi Ā un
pĀs kumu identific šĀnĀi un
nov ģt šĀnĀi

Datums: 10.11.2016.
Versija: 0

Pģoced ģĀ 02
1.kritērijs: enerģijas patērētāja enerģijas
patēriņš attiecībā pret kopējo enerģijas
patēriņu2
2.kritērijs: enerģijas patēriņa samazināšanas
potenciāls, kas noteikts, balstoties uz attiecīgā
patērētāja energoauditu vai pieņēmumiem par
piemērojamiem enerģijas taupīšanas
pasākumiem

Ja <2%,
0 punkti

Ja >2% un
<8%
5 punkti

Ja >8%
10 punkti

Ja <2%,
0 punkti

Ja >2% un
<5%
5 punkti

Ja >5%
10 punkti

Izvērtējuma sagatavošanai atbildīgais izmanto E02.05.moduli, kur ievada informāciju par
ēku/ielu apgaismojumu/sabiedrisko transportu (iestāde/struktūrvienība, adrese/nosaukums,
patērētais enerģijas veids (siltumenerģija vai elektroenerģija), gads, kopējais gada enerģijas
patēriņš (MWh)(atbilstoši izvirzītai mērķkopai), enerģijas patērētāja gada enerģijas patēriņš
(MWh), enerģijas patērētāja enerģijas patēriņa īpatsvars (%) attiecībā pret mērķkopas enerģijas
patēriņu, 1. un 2. kritērija punkti, kopējais punktu skaits, rezultāta svarīgums (S - svarīgs, NS
– nav svarīgs), piezīmes vai atsauces uz dokumentiem.

5.4

Enerģijas patēriņa izvērtējums, ja patērētājs ir darbuzņēmējs

Enerģijas
patēriņš
iestādēs,
kuras
apsaimnieko
darbuzņēmējs
pēc
pašvaldības
uzdevuma/līguma, tiek izvērtēts atkarībā no iestādes veida. Ja vismaz viens no zemāk
uzskaitītajiem kvalitatīvajiem kritērijiem ir piemērojams, enerģijas lietojums tiek uzskatīts par
nozīmīgu.
1.kritērijs: enerģijas patēriņš ir augsts, salīdzinot to ar citiem
apsaimniekošanā esošajiem patērētājiem.
2.kritērijs: šis patērētājs tieši ietekmē pašvaldības patēriņu.
3.kritērijs: šim patērētājam ir augsts enerģijas ietaupījuma potenciāls.

6.

IESP JAMO PAS KUMU IDENTIFIC ŠANA UN IZV RT ŠANA

6.1

Iespējamo pasākumu identificēšana

Energoefektivitātes pasākumus identificē
pasākumu grupās:
 elektroiekārtas;
 apgaismojums;
 ēkas norobežojošās konstrukcijas;
 ventilācija;
 inženierkomunikācijas;
 vadība un monitorings;
 pašvaldības autoparks;
 sabiedriskais transports;
 publiskais ielu apgaismojums.

EPS

vadības

grupa

šādās

pašvaldības

tiešā

energoefektivitātes

2
salīdzinājumu 1.kritērijam, piemērām, pirmājā gadā attiecina pret 10 lielāko pašvaldības ēku/ 10 lielāko ielu
apgaismojuma posmu enerģijas patēriņu
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Pasākumu klāsts ir nozīmīgs un EPS vadības grupa tos izvēlēsies, balstoties uz energoauditu
rezultātiem (ja pieejami) un/vai identificējot pasākumus no citiem avotiem, piemēram,
Ekonomikas ministrijas mājas lapā pieejamā Enerģijas ietaupījuma kataloga3.
Enerģijas uzlabošanas pasākumi ir identificēti visiem patērētājiem. Pārējā Daugavpils pilsētas
teritorijā enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi tiek īstenoti, balstoties uz Daugavpils
IERP.

6.2

Enerģijas taupīšanas pasākumu prioritāšu noteikšana

Enerģijas taupīšanas pasākumus izvērtēs EPS vadības grupa, ņemot vērā tabulā zemāk
uzskaitītos kritērijus. Enerģijas taupīšanas pasākumu plāns tiek apstiprināts domē.
1.kritērijs:
enerģijas patēriņa
samazināšanas
potenciāls, kas noteikts,
balstoties uz attiecīgā
patērētāja energoauditu
vai pieņēmumiem par
piemērojamiem enerģijas
taupīšanas pasākumiem

Ja <4% no kopējā
vai šāds novērtējums
nav pieejams
0 punkti

Ja >4% un <9%
2 punkti

Ja >10%
5 punkti

2.kritērijs
Finanšu resursu
pieejamība pasākuma
ieviešanai

Ja nav praktiski
pieejami finanšu
avoti, lai uzsāktu
pasākumu
0 punkti

Ja finansējuma
avots ir pieejams
un pieteikums
iesniedzams
5 punkti

Ja finansējums
pašvaldībai jau ir
reāli pieejams
10 punkti

3.kritērijs: investīciju
atmaksas laiks, kas
noteikts, balstoties uz
esošiem aprēķiniem vai
pieņēmumiem par
piemērojamo enerģijas
taupīšanas pasākumu
atmaksāšanos

Ja >10 gadi
0 punkti

Ja >5 gadi un
<10 gadiem
2 punkti

Ja <5 gadiem
5 punkti

Enerģijas taupīšanas pasākumi tiek sarindoti prioritātes secībā, izmantojot E02.06.moduli. Tiek
norādīta informāciju par ēku/ ielu apgaismojuma vadības sadale/ sabiedrisko transportu
(iestāde/ struktūrvienība, adrese/ nosaukums, enerģijas taupīšanas pasākumi, gads, plānotais
ietaupījums (MWh/gadā), enerģijas patērētāja enerģijas patēriņa īpatsvars (%) attiecībā pret
mērķkopas enerģijas patēriņu, ietaupītais finansējums (EUR), atmaksāšanas laiks (gadi),
investīciju summa (EUR), 1., 2. un 3.kritērija punkti, kopējais punktu skaits, rezultāta svarīgums
(S - svarīgs, NS – nav svarīgs), piezīmes vai atsauces uz dokumentiem.
Šo reģistru apstiprina dome.
Enerģijas taupīšanas pasākumi, kas atrunāti Daugavpils Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā, tiek
izvērtēti, ņemot vērā IERP monitoringa ziņojumus un periodiskās aktivitātes.
Enerģijas pārskats tiek atjaunots reizi gadā datus apkopojot no EPS monitoringa sistēmas.

3

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/energoefektivitate/energijas_ietaupiju
mu_katalogs/
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E02.01.modulis “Enerģijas patēriņa analīzes modelis pašvaldības ēkām”;
E02.02.modulis “Enerģijas patēriņa analīzes modelis ielu apgaismojumam”;
E02.03.modulis “Enerģijas patēriņa analīzes modelis sabiedriskajam transportam”;
Daugavpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016.-2020.gadam;
E02.04.modulis “Enerģijas patēriņš Daugavpils pilsētas teritorijā”;
E02.05.modulis „Enerģijas patēriņa izvērtējuma reģistrs (ēkām, ielu apgaismojumam,
sabiedriskajam transportam)”;
E02.06.modulis „Enerģijas taupīšanas pasākumu prioritāšu reģistrs” (ēkām, ielu
apgaismojumam, sabiedriskajam transportam).
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Sagatavoja:
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1.

PROCED RAS M R IS UN PIEM ROŠANA

Procedūras mērķis ir izveidot ietvaru energopārvaldības sistēmas attīstības plānošanai, mērķu
izvirzīšanai un to sasniegšanai. Procedūra definē kritērijus un atbildību, kā pašvaldība var
noteikt savus mērķus un uzdevumus energopārvaldības jomā, kā arī kārtību, kādā tiek veikts
monitorings, lai izvērtētu mērķu sasniegšanu.

2.

ATSAUCE UZ STANDARTU

LVS EN ISO 50001:2012: 4.4.6, 4.7.punkti.

3.

DEFIN CIJAS

Nepārtraukts uzlabojums: process, kas vērsts uz pastāvīgu energoefektivitātes paaugstināšanu
un energopārvaldības sistēmas uzlabošanu
Enerģija: elektroenerģija, siltumenerģija, kurināmais, tvaiks, degviela un citi
Enerģijas patēriņš: izmantotās enerģijas apjoms
Energoefektivitāte: enerģijas lietderīga izmantošana
Energoefektivitātes rādītāji: izmērāmi rezultāti, kas saistīti ar enerģijas lietderīgu izmantošanu
un enerģijas patēriņu
Nozīmīgs enerģijas lietotājs: lietotājs, kura enerģijas patēriņš veido augstu īpatsvaru kopējā
enerģijas bilancē, un/vai kuram ir augsts enerģijas ietaupījuma potenciāls

4.

ATBILD BAS

Tabulā ir norādīti galvenie darba uzdevumi un atbildīgie:
Uzdevums
Izvēlēties un izvērtēt nozīmīgākos enerģijas patēriņa ēkas/iekārtas
Apkopot informāciju 1.EPS vadības grupas pārskata vajadzībām par
katru nozīmīgu enerģijas patērētāju
Koordinēt 2. kārtas pārskata sagatavošanu
Katra pārskata beigās sagatavo pārskata kopsavilkumu, ieskaitot
secinājumus
Sagatavot priekšlikumus par potenciālajiem pasākumiem
Sagatavot virsmērķus
Katra mērķa sasniegšanai sagatavot rīcības plānu, kā attiecīgos
mērķus sasniegt

5.

Atbild gais
energopārvaldnieks
sadarbībā ar EPS
vadības grupu
energopārvaldnieks
sadarbībā ar attiecīgā
sektora EPS vadības
grupas dalībniekiem
EPS vadības grupas
vadītājs
Energopārvaldnieks
EPS vadības grupas
vadītājs sadarbībā ar
energopārvaldnieku

METODOLOĢIJA

5.1 Vispārīgi
Pašvaldība ar šī EPS vadības grupas pārskata palīdzību nodrošina, ka energopārvaldības
sistēma pašvaldībā tiek uzturēta efektīvi, ir adekvāta un nodrošina pašvaldības iestādēs un
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iekārtās nepārtrauktu energoefektivitātes rādītāju uzlabojumu. Mērķi tiek pārskatīti reizi gadā
vai būtisku izmaiņu gadījumā.
EPS vadības grupas pārskats tiek sagatavots vismaz reizi gadā. Lai atvieglotu turpmāku
lēmumu pieņemšanu, kā arī izvērtētu mērķu sasniegšanas efektivitāti, pārskata sagatavošana
var notikt divās kārtās. Piemēram, pirmajā kārtā tiek iekļautas iestādes un iekārtas ar augstu
enerģijas patēriņu, bet otrajā kārtā – visas iekārtas energopārvaldības sistēmas robežās.
Šādas






pieejas galvenie ieguvumi ir:
adekvāta pašvaldības enerģētikas politikas izvērtēšana;
vieglāk izvērtēt energopārvaldības sistēmas vājās un stiprās puses;
iespējams labāk identificēt energopārvaldības sistēmas jomas, kas nodrošinās
veiksmīgāku enerģijas politikas ieviešanu;
ļaus plānot un izvirzīt jaunus mērķus un uzdevumus, lai uzlabotu energopārvaldības
sistēmu;
efektīvāka energopārvaldības sistēmas dokumentu un procedūru atjaunošana.

Lai nodrošinātu energopārvaldības sistēmas nepārtrauktu attīstību, ir svarīgi nodrošināt, ka šī
pārskata apspriešana un apstiprināšana ar potenciālajiem turpmākajiem pasākumiem tiek
pieņemta pirms pašvaldības nākamā budžeta apstiprināšanas. Tas ļaus jau nākamā gada
budžetā paredzēt nepieciešamos līdzekļus, kuru nepieciešamība tika identificēta
energopārvaldības sistēmas darbības laikā.
5.2 Pirmās kārtas pārskats
Balstoties uz esošo enerģijas patēriņa monitoringa sistēmu (skat. EPS rokasgrāmatas
6.nodaļu), iekšējā audita rezultātiem un/vai citiem dokumentiem, energopārvaldnieks
sadarbībā ar EPS vadības grupu izvēlas un izvērtē sektoru/ēkas/iekārtas, kuru enerģijas
patēriņš ir augsts.
Lai sagatavotu pirmās kārtas pārskatu, energopārvaldnieks sadarbībā ar attiecīgā sektora EPS
vadības grupas dalībniekiem un citām iesaistītajām pusēm apkopo šādu informāciju par katru
vienību:
 individuālie auditi;
 enerģijas/energoefektivitātes rādītāji un cita informācija;
 novērtējums (pierādījumi), ka attiecīgā iestāde atbilst normatīvajiem aktiem attiecībā
uz enerģijas patēriņu un lietojumu;
 sasniegtais progress attiecībā pret izvirzīto mērķi un enerģētikas politiku;
 informācija par procedūru piemērošanu, ieskaitot operatīvās instrukcijas un rīkojumus;
 energoefektivitātes rādītāju monitoringa dati (skat. P07);
 saņemtā iekšējā un ārējā komunikācija energopārvaldības jomā.
Sagatavojot 1.kārtas pārskatu, ir jāizvērtē un jāpārbauda šādi punkti:
 vai ir atrisināti visi jautājumi, kas nebija skaidri iepriekšējā Vadības pārskata laikā;
 vai ir nepieciešams veikt kādas izmaiņas auditos sakarā ar objektā notikušām
izmaiņām;
 vai ir ņemti vērā un tiek ievēroti visi normatīvie akti un to izmaiņas;
 ja ir veikti iepirkumi, vai ir ņemti vērā visi nosacījumi, kas nodrošina enerģētikas
politikas mērķu sasniegšanu;
 vai ir izvērtēti un pārbaudīti energoefektivitātes rādītāji atbilstoši monitoringa plānam;
 vai ir izvērtēti potenciālie uzlabošanas pasākumi un atbilstība izvirzītajiem esošajiem
mērķiem, kā arī atbilstība ilgtermiņa mērķiem un vai ir izvirzīti jauni mērķi;
 vai ir definētas apmācību vajadzības energopārvaldības jomā;
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vai ir nepieciešamas kādas izmaiņas procedūrās, tai skaitā operatīvajās instrukcijās un
rīkojumos;
vai ir izvērtēts, kādi ieteikumi un komentāri ir saņemti no iesaistītajām pusēm saistībā
ar energopārvaldības sistēmas uzlabojumiem.

5.3 Otrās kārtas pārskats
Otrās kārtas pārskata sagatavošanu koordinē EPS vadības grupas vadītājs. Energopārvaldnieks
sniedz visu nepieciešamo palīdzību, lai organizētu pārskata izstrādi un sadarbībā ar EPS
vadības grupas dalībniekiem sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, kā arī analizē pirmās
kārtas pārskata rezultātus un sektoru audita atskaites, kas netika iekļautas 1.kārtas izlases
grupas pārskatā.
Otrās












kārtas pārskatā tiek izskatīti šādi dokumenti:
vispārējais audita ziņojums;
1.kārtas pārskata rezultāti un ar to saistītie dokumenti;
auditu pārskati;
energoefektivitātes rādītāju novērtējuma ziņojums;
enerģijas analīze;
reģistrētās neatbilstības un korektīvās darbības;
enerģētikas mērķi un panāktais progress to sasniegšanā;
nākamā gadā nepieciešamo apmācību saraksts;
monitoringa plāns;
energopārvaldības sistēmas dokumentācijas saraksts;
jaunu aktivitāšu vai jaunu kompetenču dokumentācija.

Sagatavojot 2.kārtas pārskatu, ir jāizvērtē un jāpārbauda:
 vai ir ņemti vērā un īstenoti visi lēmumi, kas atrunāti iepriekšējā gada Vadības pārskata
ziņojumā;
 vai ir ņemti vērā un tiek ievēroti visi normatīvie akti un to izmaiņas, kā arī IERP
noteiktie priekšnosacījumi;
 vai dati un enerģijas patēriņa prognozes atbilst attiecīgā gada datiem;
 vai ir nepieciešamas kādas izmaiņas enerģētikas politikā;
 vai ir izvērtēti un pārbaudīti energoefektivitātes rādītāji;
 vai ir izvērtēts progress izvirzīto sasniegšanā;
 vai ir novērtēts vispārējā audita ziņojums un vai ir zināmi jaunās audita programmas
galvenie virzieni;
 vai ir izvērtētas pašvaldības darbinieku jaunāko zināšanu līmenis, kas var nodrošināt
enerģijas patēriņa samazināšanu;
 vai ir pieejams neatbilstību un korektīvo darbību reģistrs;
 kā tiek izvērtēta piegādātāju un trešo pušu uzvedība;
 kā notiek iekšējā un ārējā komunikācija ar iesaistītajām pusēm;
 vai ir izvērtētas apmācību vajadzības energopārvaldības jomā un tās iekļautas nākamā
gada plānā;
 vai ir izvērtēta kopējā energopārvaldības sistēma pašvaldībā.
5.4 Pārskatu dokumentēšana
Katra pārskata
secinājumus.

beigās,

energopārvaldnieks

sagatavo

pārskata

kopsavilkumu,

ieskaitot

2.kārtas pārskatā ir jābūt skaidrai norādei uz pieņemtajiem lēmumiem un turpmākajām
rīcībām vismaz par šādiem jautājumiem:
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izmaiņas pašvaldības energoefektivitātes un citos rādītājos;
atbalsts vai izmaiņas enerģētikas politikā;
energopārvaldības mērķu izmaiņas, labojumi, pārdefinēšana;
nepieciešamās izmaiņas procedūrās, monitoringa plānā un citos energopārvaldības
elementos;
nepieciešamība pēc jauniem resursiem un esošo resursu optimizācija.

Pēc EPS vadības grupas sanāksmes un tās lēmuma, kopsavilkums var tikt tālāk izskatīts domes
sēdē. Balstoties uz pārskata ziņojumu, visām iesaistītajām pusēm tiek ziņots par
nepieciešamajām izmaiņām, kā arī sektoriem, kuros ir iespējami uzlabojumi. Ir svarīgi, ka
visas iesaistītās puses, tai skaitā struktūrvienību vadītāji, ir informēti par ziņojuma saturu.
5.5 Enerģētikas mērķu noteikšana
EPS vadības grupas vadītājs sadarbībā ar EPS vadības grupu un energopārvaldnieku, sākot ar
Energoefektivitātes katalogu, sagatavo priekšlikumus par potenciālajiem pasākumiem
(iekļaujot to nepieciešamās investīcijas, prognozēto ietaupījumu, apkalpošanas izmaksas utt.)
ēkās, iekārtās (par šo vairāk skatīt Procedūru 02). Šajā sarakstā netiek iekļauti pasākumi, kas
rezultējas no Ilgstpējīga enerģijas rīcības plāna.
Balstoties uz augstāk minēto priekšlikumu sarakstu, tiek sagatavoti virsmērķi, kuru
izvirzīšanas brīdī ir jāievēro šādi priekšnosacījumi:
 jāņem vērā visi normatīvie akti enerģētikas sektorā un citi dokumenti, kuros ir saite uz
nozīmīgiem enerģijas patērētājiem un to ierobežošanu;
 jāņem vērā pieejamo energoauditu rezultāti, enerģijas monitoringa dati un jebkura cita
pieejamā tehniskā informācija;
 jākonsultējas ar citu struktūrvienību darbiniekiem, lai ņemtu vērā finanšu un operatīvos
nosacījumus, kā arī tehniskās un organizatoriskās iespējas.
Izvērtējumā par virsmērķu noteikšanu ir jābūt iekļautai arī informācijai par iespējamo laika
grafiku. EPS vadības grupas vadītājs nodrošina jauno ikgadējo virsmērķu astiprināšanu
pašvaldības domē.
Tiklīdz jaunie mērķi ir apstiprināti domes sēdē, energopārvaldnieks, balstoties uz sagatavo
dokumentāciju un pieejamiem resursiem, sagatavo dokumentu “Mērķi”, kurā ir definēti
detalizēti apakšmērķi un uzdevumi, lai sasniegtu apstiprinātos virsmērķus.
EPS vadības
grupas vadītājs sadarbībā ar energopārvaldnieku katra mērķa sasniegšanai sagatavo rīcības
plānu, kā attiecīgos mērķus sasniegt, nosakot:
 atbildīgo;
 termiņu;
 nepieciešamos un pieejamos resursus;
 pārbaudes mehānismu, kā noteiks, vai izvirzītais mērķis ir sasniegts.

SAISTOŠIE DOKUMENTI

6.




Vadības pārskata sanāksmju protokoli;
Mērķi;
Rīcības plāni.
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1.

PROCED RAS M RĶIS UN PIEM ROŠANA

Š procedūra nosaka krit rijus un atbild bas, ko iīmantot, lai:
 noteiktu, kādas ir pašvald bas darbinieku vajadī bas p c apmāc bām par enerģ tikas
jautājumiem;
 nodrošinātu iesaist tā personāla kompetenci;
 rad tu visu pašvald bas darbinieku, kā ar pašvald bas uīdevumā strādājošo uīņ mumu
pārstāvju iīpratni par enerĒopārvald bas sist mu.

2.

ATSAUCE UZ STANDARTU

LVS EN ISO 50001:2012: 4.5.2.punktu.

3.

ATBILD BAS

Tabulā ir uīskait tas minimālās apmāc bas, kas ietver EPS elementu apmāc bu:

ReĒularitāte
Vienu reiīi Ēadā vai uīsākot
darba attiec bas
Atbilstoši nepieciešam bai
Vienu reiīi Ēadā

EPS joma
Enerģijas politika, m rķi un uīdevumi, atbild bas, monitorinĒs
un m r jumi, iekš jais audits, pārvald bas atkārtota iīskat šana
Likumdošana
un
citas
pras bas,
dokumentu
vad ba,
dokumentācija, komunikācija, operat vā vad ba, neatbilst ba,
korekt vā un prevent vā darb ba, protokoli
ku teēnisko darbinieku iekš jās apmāc bas, lai darbinieki
pašatt st tos, un viņu īināšanas atbilstu mūsdienu teēnoloģiju
iīmantošanai

4.

METODOLOĢIJA

4.1

Kā identific t darbinieku apmāc bu vajadī bas

EPS vad bas Ērupas vad tājs sadarb bā ar enerĒopārvaldnieku un EPS vad bas Ērupu ik Ēadu
iīv rt
un defin
to pašvald bas darbinieku apmāc bu vajadī bas, kas nodarbojas ar
enerģ tikas un vides jautājumiem.
stenoto apmāc bu reīultātā ir vismaz jānodrošina, ka darbinieki:
 īina par enerĒopārvald bas sist mas dokumentācijas esam bu un š s sist mas noī mi un
atbilst bu, lai sasnieĒtu pašvald bas Enerģijas politikā nospraustos m rķus un piem rotu
iīstrādātās procedūras;
 īina par noī m Ēākajiem enerģijas pat r tājiem un ietekmi, ko rada attiec Ēās iestādes
enerģijas lietojums. Papildus ir inform ti, kāda ir korekta metodoloģija enerģijas
racionālai lietošanai un kādas ir enerģijas taup šanas iesp jas savā iestād /iekārtā;
 ir inform ti par savu atbild bu, lai nodrošinātu atbilst bu enerĒopārvald bas sist mas
pamatnosac jumiem;
 ir dotas iesp jas ieĒūt pamatinformāciju, kā ar specifisku informāciju, kas saist tas ar
orĒaniīatoriskām iīmaiņām pienākumos un/vai jauniem normat viem aktiem.

4.2

Pašvald bas personāla kompetence

Pašvald bai ir jānodrošina, ka tās personāls un visi tās labā strādājošie zin par:
 enerĒopārvald bas sist mas noī mi un tās atbilst bu pašvald bas enerģ tikas politikai un
procedūrām;
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savu lomu, atbild bu un pilnvarām, lai ieviestu un uītur tu enerĒopārvald bas sist mu;
ieguvumiem, ko sniedī uīlabota enerĒoefektivitāte;
reālo vai proĒnoī to ietekmi, kas saist ta ar enerģijas lietojumu kā un/vai citā ier c ,
kā ar par to, kā katra darbinieka aktivitātes un uīved ba var veicināt sasnieĒt
pašvald bas iīvirī tos enerģijas m rķus un kādas sekas var rasties, ja procedūras netiek
piem rotas.

Reiīi Ēadā enerĒopārvaldnieks inform visus pašvald bas darbiniekus par aktualitāt m EPS
jomā (iīsūtot informat vu e-pastu vai citā veidā). Uīsākot darba attiec bas ar pašvald bu,
darbinieks pie darba l Ēuma parakst šanas tiek inform ts par EPS ieviešanu pašvald bā,
sniedīot tam informat vu aprakstu. Tabulā īemāk ir aprakst ta inform šanas reĒularitāte, kā
ar EPS jomas, par kurām darbinieki tiek inform ti.
ReĒularitāte
Vienu reizi Ēadā
vai uīsākot
darba attiec bas
Atbilstoši
nepieciešam bai

Vienu reiīi Ēadā

EPS joma
Enerģijas politika, m rķi un uīdevumi,
atbild bas, monitorinĒs un m r jumi, iekš jais
audits, pārvald bas atkārtota iīskat šana
Likumdošana un citas pras bas, dokumentu
vad ba, dokumentācija, komunikācija, operat vā
vad ba, neatbilst ba, korekt vā un prevent vā
darb ba, protokoli
ku teēnisko darbinieku iekš jās apmāc bas, lai
darbinieki pašatt st tos, un viņu īināšanas
atbilstu mūsdienu teēnoloģiju iīmantošanai

Darbinieki
Visi

EPS iesaist tie
ku, ielu apĒaismojuma
uīņ muma un sabiedriskā
transporta uīņ muma teēniskie
darbinieki

Tabulā ir defin tas kvalifikācijas un apmāc bu pras bas, kādām ir jāatbilst personālam, kas ir
iesaist ts enerĒopārvald bas sist mas iīveid , ieviešanā, uīraudī bā un uīlabošanā.
EnerĒopārvaldniekam
AuĒstākā iīĒl t ba
Vismaz 5 gadu darba
pieredze, no kuriem 2
gadu pieredze ar
ilĒtsp j Ēu att st bu un
enerģijas saist tos
jautājumos

Atbild Ēajam par
Atbild Ēajam par
publisko
sabiedrisko
apgaismojumu
transportu
AuĒstākā iīĒl t ba
AuĒstākā iīĒl t ba
(ieteicams teēniskā)
(ieteicams teēniskā)
Iīietas apmāc bas par enerĒopārvald bu

Vismaz 5 gadu darba
pieredze

Vismaz 5 gadu darba
pieredze

EPS vad bas Ērupas
locekļiem
AuĒstākā iīĒl t ba

Vismaz 2 gadu pieredze
ieņemamajā amatā,
kas saist ts ar
esošajiem EPS
pienākumiem

4.3
Ar pašvald bu strādājošo uīņ mumu darbinieku/sadarb bas partneru
kompetence
Š sadaļa ir piem rojama personālam/sadarb bas partneriem, kas iepirkuma reīultātā strādā
pašvald bas labā objektā ar auĒstu enerģijas pat riņu.

4.4

Apmāc bu plānošana un ieviešana

Balstoties uī iīv rt jumu par personāla apmāc bām, enerĒopārvaldnieks sastāda detaliī tu
apmāc bu plānu, kas ietver vismaī šādas sadaļas:

apmāc bas aktivitātes;
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personāls, kas veic apmāc bas;
apmāc bu datums, vieta un laiks;
apmāc bu forma un veids;
apmāc bas iesaist tais pašvald bas personāls.

P c katras apmāc bas, enerĒopārvaldnieks aiīpilda “EPS apmāc bu protokolu” un sniedī
informāciju Personāldaļā, lai reģistr tu un aktualiī tu informāciju par pašvald bas personāla
dal bu apmāc bās. Protokolā ir iekļauta šāda informācija:

t ma;

norises vieta un datums;

apmāc bu ilĒums;

apmāc bu darba kārt ba.

ARHIV ŠANA

5.

Domes dokumentu aprit tiek iīmantota lietved bas un elektronisko dokumentu vad bas
sist ma, elektroniskais pasts un dokumenta pap ra formāts.
Elektroniskā formā esošā dokumentācija (OneSystems), kas atrodas uī servera tiek arēiv ta ik
m nesi. Atbild Ēais par š procesa nodrošināšanu ir DauĒavpils pils tas domes Vispār jās
nodaļas specialists. Arēiv šanas kart ba veikta atbilstoši noteiktai instrukcijai.

SAISTOŠIE DOKUMENTI

6.


E04. 01 “Apmāc bu protokols”.
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1.

PROCED RAS M RĶIS UN PIEM ROŠANA

PĀšvĀldīāĀs komunik ciju uzturēšĀnĀs mērķis ir nodrošin t efektīvu inform cijĀs ĀpmĀiņu, t.i.,
iekšējo komunik ciju stĀrp pĀšvĀldīāĀs dĀrāiniekiem un rējo komunik ciju stĀrp pĀšvĀldīāu
un vĀlsts p rvĀldes, priv tiem uzņēmumiem, citiem sĀdĀrāīāĀs pĀrtneriem un sĀāiedrīāu.
Vienlīdz svĀrīgĀ ir komunik cijĀs dokumentēšĀna sĀskĀņ Ār pĀšvĀldīā esošo dokumentu
Āprites sistēmu. ProcedūrĀs mērķis ir izveidot k rtīāu, k Āugst k uzskĀitīt s puses vĀr sniegt
sĀvus koment rus vĀi ieteikumus energop rvĀldīāĀs sistēmĀs uzlĀāošĀnĀi.

2.

ATSAUCE UZ STANDARTU

LVS EN ISO 50001:2012: 4.5.3.punktu.

3.

ATBILD BAS

AtāildīgĀis pĀr komunik ciju un inform cijĀs ĀpmĀiņu Ār energop rvĀldīāĀs
jĀut jumiem pĀšvĀldīā stĀrp dĀž dĀ līmeņĀ dĀrāiniekiem ir Energop rvĀldnieks.

4.

METODOLOĢIJA

4.1

Iekšēj komunik cijĀ

DĀugĀvpils pilsētĀs domes EPS ieviešĀnĀs iekšēj
sĀpulcēs:
 EPS vĀdīāĀs dĀrāĀ grup s;
 VĀdīāĀs Āpspriedēs;
 IzpilddirektorĀ pl nošĀnĀs sĀpulcēs.

sistēmĀs

komunik cijĀ tiek nodrošin tĀ š d s

PĀšvĀldīāĀs vĀdošie dĀrāinieki (struktūrvienīāu vĀdīt ji) ir Ātāildīgi pĀr sĀpulcēs izskĀtīto
jĀut jumu, pieņemto lēmumu un citĀs inform cijĀs nodošĀnu sĀvĀs struktūrvienīāĀs
darbiniekiem.
EPS vĀdīāĀs grupĀs vĀdīt js sĀdĀrāīā Ār energop rvĀldnieku vismĀz reizi gĀd orgĀnizē
iesĀistīto dĀrāinieku kopsĀpulci/Āpm cīāĀs, kur s informē pĀr:
 EPS dĀrāīāĀs efektivit ti un t s tendencēm;
 gĀlvenĀj m proālēm m, neĀtāilstīā m;
 EPS dĀrāīāĀs sĀsniegumiem (lĀāumiem);
 iekšējo un rējo Āuditu rezult tiem;
 IERP dĀrāĀ grupĀs sĀpulces rezult tiem un pieņemtĀjiem lēmumiem, noteiktĀjiem
mērķiem;
 u.c.
PĀr ĀktuĀlit tēm un jĀunumiem energop rvĀldīāĀs jom pĀšvĀldīā dĀrāinieki tiek informēti Ār
Āugst k minēto sĀn ksmju un informĀtīvo vēstuļu (e-pĀstu) stĀrpniecīāu. Ikviens pĀšvĀldīāĀs
darbinieks var iesniegt sĀvus ierosin jumus un ieteikumus pĀr iespējĀmĀjiem un/vĀi
nepieciešĀmĀjiem uzlĀāojumiem energop rvĀldīāĀs jom , izmĀntojot ieteikumu veidlĀpu
uzlabojumiem energop rvĀldīāĀs jom
(skĀt. E05.01.moduli), kuru t l k nosūtĀ
energop rvĀldniekĀm. PilsētĀs iedzīvotajiem ir iespējĀ sniegt sĀvus priekšlikumus, jĀutĀjumus
cĀur DĀugĀvpils pilsētĀs domes Inform cijĀs centru, kur tiek reģistrēti visi iesniegumi
centrĀlizētĀj sistēm (OneSystems). EPS vĀdīāĀs grupĀs sĀpulcē visus ieteikumus un
ierosin jumus izskĀtĀ, izdiskutē un pieņem Āttiecīgus lēmumus, to visu reģistrējot EPS vĀdīāĀs
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grupas sĀpulces protokol . Energop rvĀldīāĀs sistēmĀs dokumenti reģistrēti kopēj
(skat. E06.01.moduli).

sistēm

rēj komunik cija

4.2

LĀi informētu sĀdĀrāīāĀs pĀrtnerus un sĀāiedrīāu kopum par veiktajiem uzlabojumiem
energop rvĀldīāĀs jom , k Ārī citiem jĀut jumiem, kĀs sĀistīti Ār ilgstpējīgu enerģijĀs
lietojumu pĀšvĀldīāĀs teritorij , pĀšvĀldīāĀ sĀv m jĀs lĀp puālicē p rskĀtu pĀr Āktu lo
energop rvĀldīāĀs sistēmu pĀšvĀldīā .
EPS vĀdīāĀs grupĀ lemj pĀr inform cijĀs puālicēšĀnu m jĀs lĀp
vĀdīāĀs grupĀs sĀn ksmes protokol .

un to Ārī Ātspoguļo Ārī EPS

Ieviešot sertificēto energopĀrvĀldīāĀs sistēmu, energop rvĀldnieks kĀtru gĀdu informē
Ātāildīgo ministriju pĀr energop rvĀldīāĀs sistēmĀs dĀrāīāĀs rezultĀt
iegūto enerģijĀs
ietĀupījumu, ņemot vēr Āttiecīgos normĀtīvos aktus.

SAISTOŠIE DOKUMENTI

5.


E05.01.modulis “Ieteikumi uzlĀāojumiem energop rvĀldīāĀs jom ”.
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1.

PROCED RAS M RĶIS UN PIEM ROŠANA

Š s pģoced ģĀs m ģ is iģ noteikt Āģ eneģĒop ģvĀld āĀs sist mu sĀist to dokumentu Āpģiti,
nofoģm jumu un Āģēiv šĀnu, kĀs tiek uītuģ tĀ pĀšvĀld ā .

2.

ATSAUCE UZ STANDARTU

LVS EN ISO 50001:2012: 4.5.4.punktu.

3.

ATBILD BAS

TĀāul īem k iģ uīskĀit ti ĒĀlvenie uīdevumi un Ātāild Ēie.
Uzdevums
P ģvĀld t nepieciešĀmo dokumentu iīstģ di. Nodģošin t Āģ
eneģĒop ģvĀld āĀs sist mu sĀist to dokumentu Āģēiv šĀnu.
Nodģošin t Āģ eneģĒop ģvĀld āĀs sist mu sĀist to dokumentu
apriti.
Iīp t t Āģ eneģĒop ģvĀld āĀs sist mu sĀist tos dokumentus un
piem ģot tĀjos noteikto infoģm ciju sĀvos dĀģāĀ pien kumos

4.

METODOLOĢIJA

4.1

Dokumentu sĀĒĀtĀvošĀnĀ un Āpstipģin šĀnĀ

Atbild Ēais
EneģĒop ģvĀldnieks
VisĀs
eneģĒop ģvĀld ā
iesĀist t s puses

Iekš jo eneģĒop ģvĀld āĀs sist mĀs dokumentu Āpģites s kotn j pģoces iekļĀutĀs š dĀs
dĀģā āĀs: dokumentĀ sĀĒĀtĀvošĀnĀ, p ģbaude un Āpstipģin šĀnĀ. DokumentĀ p ģāĀudi vĀģ Āģ
nepiem ģot, jĀ tĀs nĀv nepieciešĀms.
PĀģĀsti dokumentĀ sĀĒĀtĀvošĀnĀ tiek uītic tĀ tĀi stģukt ģvien āĀi/peģsonĀi, kuģĀi iģ
nepieciešĀm ekspeģt īe, āet p ģāĀude – vienĀi vĀi vĀiģ k m stģukt ģvien ā m/peģson m, kĀs
nodģošin s visu oģĒĀniīĀtoģisko Āspektu iekļĀušĀnu. DokumentĀ Āpstipģin šĀnu veic Ātāild Ē
peģsonĀ, kuģĀi iģ Āttiec Ē dokumentĀ pĀģĀkstĀ ties āĀs.
VĀd āĀs ĒģupĀ nosĀkĀ Ātāild Ēos pĀģ eneģĒop ģvĀld āĀs sist mĀs dokumentu sĀĒĀtĀvošĀnu,
p ģāĀudi un Āpstipģin šĀnu, kĀs noģ d ti uī kĀtģĀ dokumentĀ piģm s lĀpĀs, k Āģ modul M0601 „EPS dokumenti”.
Dokumentu Āpstipģin šĀnĀ tiek veiktĀ Ātāilstoši pĀšvĀld āĀs noteiktĀjĀi k ģt āĀi (ģ kojumi,
l mumi).
EneģĒop ģvĀld āĀs sist mĀs dokumentu p ģskĀt šĀnĀs pģoced ģĀ/k ģt āĀ iģ t dĀ pĀti, k
dokumentu sĀĒĀtĀvošĀnĀs ĒĀd jum .

4.2

jĀunu

Dokument cijĀs foģmĀ

Iekš jo eneģĒop ģvĀld āĀs sist mĀs dokumentu ĒĀlven iģ j ā t ĀtsĀucei uī sist mu, j ā t
noģ d tĀi lĀpĀs numeģ cijĀi un kop j lĀpu numeģ cijĀ, dokumentĀ identifik cijĀi, veģsijĀs
numuģĀm un dĀtumĀm. Piem ģs iģ dots īem k.
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Pģoced ģu ĀpģĀkst iģ dotĀ š dĀ infoģm cijĀ:
1

PROCED RAS M R IS UN
PIEM ROŠANA

3

ATSAUCE UZ STANDARTU
ATBILD BAS

4

METODOLO IJA

2

5

PIEVIENOTIE DOKUMENTI UN
ARHIV ŠANAS K RT BA

Noģ dĀ, k di iģ pģoced ģĀs m ģ i un k d m noīĀģ m t
piem ģojĀmĀ
Kuģ m noģm m Āttiec Ē pģoced ģĀ Ātāilst
Noģ dĀ, kuģĀs iģ Ātāild Ē s iesĀist t s puses, lĀi Āttiec Ē
pģoced ģĀ tiktu ieviestĀ
si ĀpģĀkstĀ, k Āttiec Ē pģoced ģĀ tiek piem ģotĀ
pĀšvĀld ā
UīskĀitĀ, k di iģ sĀist tie moduļi vĀi citi iekš jie
dokumenti (piem ģĀm, ģ kojumi), noģmĀt vie Ākti

VisĀs iīmĀiņĀs, kĀs veiktĀs dokumentos, tiek izcelts vai atī m tĀs Āģ citu kģ su
(piem ģ m, pirmaj ĒĀd iīcelts sl pģĀkst ).
4.3

Aprite

Iekš j s dokument cijĀs oģi in li tiek Āpstipģin ti ĒĀn pĀp ģĀ foģm t , ĒĀn Āģ
elektronisko parakstu.
EneģĒop ģvĀldnieks sĀĒĀtĀvoto dokumentu elektģonisk
veģsijĀ, lĀi Āttiec Ēo
dokumentu Āpspģiestu un iīplĀt tu. Dokumentu elektģonisk s veģsijĀs iīs tĀ Āģ e-pasta
stĀģpniec āu. Visi eneģĒop ģvĀld āĀs sist mĀs dokumenti tiek iīs t ti VĀd āĀs ĒģupĀs
dĀl āniekiem. EneģĒop ģvĀldnieks sĀdĀģā ā
Āģ VĀd āĀs Ēģupu nolemj, kuģ m
stģukt ģvien ā m kĀtģs no dokumentiem iģ j p ģs tĀ. Visi Ādģes ti iģ noģ d ti
elektģonisk s v stules s t t ju sĀdĀļ .
Dokumentu sĀņ m jiem iģ j nodģošinĀ, kĀ pĀģ Āttiec Ēo dokumentu iģ infoģm ti visi
padotie.
Elektģoniskie dokumenti iģ ĀiīsĀģĒ ti pģet jeāk d m iīmĀiņ m, iīņemot tos, kuģi iģ
iesĀist ti dokumentĀ iīstģ d un Āpstipģin šĀn .
SĀņ m jĀm iģ j iepĀī stĀs Āģ e-pĀstu un nos t to dokumentu, k Āģ īiņot pĀģ
jeāk d m pģoāl m m, jĀ t s ģĀduš s, lĀi iepĀī tos Āģ Āttiec Ē dokumentĀ sĀtuģu.
4.4

Aģ eneģĒop ģvĀld āĀs sist mu sĀist to dokumentu Āģēiv šĀnĀ

Visi iekš jie dokumenti, ko ĀpstipģinĀ DĀuĒĀvpils pils tĀs
ĒģupĀs vĀd t js, tiek ģe istģ ti E06.01 modul „EPS
eneģĒop ģvĀld āĀs sist mĀs dokumentu oģi in li pĀp ģĀ
eneģĒop ģvĀldniekĀ.
Novecojusi dokument cijĀ tiek Ānul tĀ un Āiīst tĀ Āģ jĀun
dokumenti, kuģiem iģ to elektģonisk veģsijĀ, vĀģ tikt

dome vĀi Āģ EPS vĀd āĀs
dokumenti”. Apstipģin tie
foģm t tiek ĒlĀā ti pie
ku veģsiju. Anul tie pĀp ģĀ
iīn cin ti. Šo dokumentu
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elektģonisk
veģsijĀ tiek tuģ tĀ speci li iīveidot
mĀp , kuģĀi pieejĀ iģ
eneģĒop ģvĀldniekĀm. Anul tie dokumenti pĀp ģĀ foģm t , kuģiem nĀv elektģonisk s
versijas, ĀtģodĀs mĀp s pie eneģĒop ģvĀldniekĀ vismaz 3 gadus.
ģ j dokument cijĀ

4.5

ģ jie Āģ eneģĒop ģvĀld āĀs sist mu sĀist tie dokumenti vĀģ ā t dĀž dĀ veidĀ, to
skĀit :
 noģmĀt vie Ākti;
 Āģ eneģĒop ģvĀld āĀs sist mu sĀist tie teēniskie stĀndĀģti;
 seģtifik ti, ĀtļĀujĀs u.c. dokumenti eneģ tikĀs sektoģ ;
 ĀtskĀites, teēniskie ī m jumi, ģĀs jumi;
 sĀģĀkste Āģ pieĒ d t jiem;
 sĀģĀkste Āģ cit m vĀlsts un sĀāiedģiskĀj m oģĒĀniī cij m;
 cita.
Dokumenti Āpkopoti, ĀnĀliī ti un uīĒlĀā ti Ātāilstoši tĀāul noģ d tĀjĀi pģĀksei.
Dokumenta veids
NoģmĀt vie akti
Tehniskie standarti
Seģtifik ti, ĀtļĀujĀs u.c. dokumenti eneģ tikĀs
sektoģ
AtskĀites, teēniskie ī m jumi, ģĀs jumi
SĀģĀkste Āģ pieĒ d t jiem
SĀģĀkste Āģ cit m vĀlsts un sĀāiedģiskĀj m
oģĒĀniī cij m

5.

Atbild Ēais
EneģĒop ģvĀldnieks
EneģĒop ģvĀldnieks
EneģĒop ģvĀldnieks
Atāild Ē s stģukt ģvien āĀs
Atāild Ē s stģukt ģvien āĀs
Atāild Ē s stģukt ģvien āĀs

PIEVIENOTIE DOKUMENTI
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1.

PROCED RAS M RĶIS UN PIEM ROŠANA

Šī procedūra nosaka kritērijus un atbildības, kā pašvaldībā ieviest enerģijas patēriņa uzskaiti
un noteikt lielumus, kas ietekmē enerģijas patēriņu, kā arī kādus energoefektivitātes rādītājus
izmantot. Procedūra papildus arī definē monitoringa plāna izveides metodes un kādi ir
izmantotie energoefektivitātes rādītāji. Procedūra tiek piemērota tiešiem enerģijas avotiem.

2.

ATSAUCE UZ STANDARTU

LVS EN ISO 50001:2012: 4.5.5. un 4.6.1.punktiem.

3.

ATBILD BAS

Tabulā zemāk ir uzskaitīti galvenie uzdevumi un atbildīgie.
Uzdevums
Noteikt, kuri enerģijas lietotāji tiek iekļauti Monitoringa plānā,
kāda ir Monitoringa plāna struktūra, mainīgie lielumi, kas ietekmē
enerģijas patēriņu, kādi energoefektivitātes rādītāji tiek piemēroti
Balstoties uz Monitoringa plānu, definēt uzdevumus citām
struktūrvienībām
Apstiprināt Monitoringa plānu

4.

Atbild Ēais
Energopārvaldnieks
EPS vadības grupa
EPS vadības grupas
vadītājs

METODOLO IJA

4.1. Enerģijas patēriņa un energoefektivitātes rādītāju Monitoringa plāna izstrādes
metodoloģija
Energopārvaldnieks piedāvā EPS vadības grupai Monitoringa plāna struktūru (E07.01 modulis),
izceļot šādu informāciju:
- galvenie enerģijas lietotāji, kuri ir jāiekļauj monitoringa sistēmā – galvenos enerģijas
lietotājus sarindo atbilstoši enerģijas patēriņa veidam, mainīgiem lielumiem, kas
ietekmē patēriņu, meklējot iespējas kā sistēmu izveidot pēc iespējas homogēnu, lai
novērtētu veikto uzlabošanas pasākumu ietekmi;
- parametri, kas raksturo patēriņu, un mainīgie lielumi, kas ietekmē pašu patēriņu – tie ir
lielumi, kas ļauj nomērīt attiecīgā enerģijas lietotāja sniegto pakalpojumu efektivitāti,
piemēram, ēkas apkurināmā platība utt.
- to struktūrvienību funkcijas, kas iesaistītas datu ieguvē;
- datu formāts, kāds tiek izmantots datu apkopošanai un ko izmanto EPS vadības grupa;
- datu apkopošanas un atjaunošanas biežums;
- uzskaites instrumenti, kas tiek izmantoti enerģijas patēriņa un mainīgo lielumu
noteikšanā;
- energoefektivitātes rādītāji – pēc nepieciešamības energopārvaldnieks nosaka atsauces
periodu indikatora noteikšanai, kā arī tā izmantojamo vērtību (minimālo, maksimālo vai
vidējo) un mainīgos lielumus, lai izmantotie energoefektivitātes rādītāji būtu pēc
iespējas neatkarīgāki no ārējiem apstākļiem, piemēram, pašvaldību ēku īpatnējiem
enerģijas patēriņa rādītājiem tiek veikta klimata korekcija.
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Pģoced ģa 07
EPS vadības grupa izvērtē energopārvaldnieka iesniegto piedāvājumu, it īpaši izvērtējot
uzdevumus un to saistību ar iesaistīto struktūrvienību pārējām veicamajām funkcijām, lai
sasniegtu Monitoringa plāna mērķus.
Kad EPS vadības grupa ir sniegusi pozitīvu novērtējumu, EPS vadības grupas vadītājs
apstiprina monitoringa plānu.

4.2

Monitorings

Katra Monitoringa plāna izpildē iesaistītā struktūrvienība, balstoties uz savu kompetenci,
apkopo datus, tos reģistrē un nodrošina pieeju tiem formātā, kas atrunāts Monitoringa plānā.
Energopārvaldnieks ir atbildīgs par datu apkopošanas procesa koordinēšanu, kā arī attiecīgo
energoefektivitātes
rādītāju
izmantošanu
noteiktajā
periodā.
Kad
nepieciešams,
energopārvaldnieks informē EPS vadības grupu par grozījumiem Monitoringa plānā un
energoefektivitātes rādītāju pārskatīšanā.

ARHIV ŠANA

5.

Katra struktūrvienība, kas ir atbildīga par patēriņa datu apkopošanu atbilstoši Monitoringa
plānam, saglabā visus datus un aprēķinus 5 gadus. Energopārvaldnieks saglabā vismaz 5
gadus visus datus un informāciju, kas saistīta ar energoefektivitātes rādītāju aprēķinu un
izstrādi.

6.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI
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PROCED RAS M RĶIS UN PIEM ROŠANA

Šī procedūra definē kārtību un atbildību pašvaldībā saistībā ar enerģijas aspektu ievērošanu
ēku, iekārtu un sistēmu projektēšanas laikā, kam var būt nozīmīga ietekme uz pašvaldības
energoefektivitātes rādītājiem. Procedūra attiecas uz tādiem gadījumiem, kad pašvaldības ēkās
un iekārtās tiek plānota renovācija un paplašināšana, kā arī gadījumā, kad tiek plānota jaunas
ēkas un sistēmas celtniecība.
Procedūra piemērojama visām ēkām, kas ir pašvaldības īpašumā vai ko tā apsaimnieko vai
nodevusi apsaimniekošanā trešajai pusei.

2.

ATSAUCE UZ STANDARTU

LVS EN ISO 50001:2012: 4.5.6.punktu.

3.

ATBILD BAS

Tabulā zemāk ir uzskaitīti galvenie uzdevumi un atbildīgie.
Uzdevums
Izvērtēt uzlabošanas iespējas projektēšanas laikā
Nodrošināt optimālo risinājumu variantus, lai objekts
ilgtermi ā tērētu pēc iespējas mazāk enerģijas
Iekļaut uzlabošanas iespējas visās projektēšanas
fāzēs un iepirkumā
Arhivēt projektēšanas dokumentāciju

4.

Atbild Ēais
Būvinženieris, par ielu apgaismojuma
iekārtām atbildīgie, par sabiedriskā
transporta iekārtām atbildīgie
Energopārvaldnieks/ EPS vadības
grupas dalībnieki
Būvinženieris, par ielu apgaismojuma
iekārtām atbildīgie, par sabiedriskā
transporta iekārtām atbildīgie

METODOLOĢIJA

Šīs procedūras ietvaros objektus, kam tiek piemērota šī procedūra, var būt celtniecības darbi
un ar iekārtu uzstādīšanu saistīti darbi (piemēram, kondicionieru, gaismekļu utt. uzstādīšana).
Projektēšanas darbi notiek atbilstoši darba uzdevumam un normatīvajiem aktiem.
emot vērā iekšējai ekspertīzei pieejamos un nepieciešamos resursus un iespējas, sākotnēji
tiek meklētas iespējas to veikt pašvaldībā, bet, ja tādas nav, projektēšanas darbi tiek uzticēti
kā ārpakalpojums.
Projektēšanas uzdevuma sagatavošanu veic pašvaldības būvinženieris, kas ir izvērtējis dažādas
pieejamās priekšizpētes un citus avotus, lai projektēšanas gaitā tiktu ievēroti enerģijas mērķi.
Uzdevuma izstrādes laikā tiek:
- apskatītas uzlabošanas iespējas attiecīgajā objektā, lai samazinātu siltumenerģijas
un/vai elektroenerģijas patēri u;
- izvērtēta nepieciešamība par operatīvās procedūras izveidi attiecīgajā ēkā/iekārtā.
Lai sasniegtu mērķi, atbildīgie:
1. konsultējas ar energopārvaldnieku un EPS vadības grupu par šīs procedūras
piemērošanu objektos;
2. izmanto sarakstu ar potenciālajiem uzlabošanas pasākumiem, kas atrunāti Procedūrā
nr. 02.
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Enerģijas patēri a uzlabošanas pasākumi un ar to saistītās procedūras ir norādītas sākotnējā
projektēšanas fāzē, bet gadījumos, kad nav tas iespējams, pasākumi ir atrunāti vēlākā
projektēšanas fāzē.
Atbildīgie nodrošina, ka:
-

turpmākajās projektēšanas plānošanas fāzēs tiek emti vērā sākotnējās izstrādes
stadijā plānotie enerģijas patēri a uzlabošanas pasākumi;
izvēlētie pasākumi tiek pārskatīti gadījumā, ja ir notikušas izmai as (jaunas
tehnoloģijas, jauni projektēšanas nosacījumi, izmai as ēkas/iekārtas lietojumā u.c.);
projektā veiktās izmai as tiek iestrādātas turpmākos iepirkuma dokumentos.

Atbildīgie nodrošina, ka visa ar projektēšanu saistītā dokumentācija tiek saglabāta vismaz trīs
gadus.

5.
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1.

PROCED RAS M RĶIS UN PIEM ROŠANA

Šī procedūra nosaka kārtību, kā veicams iepirkums iekārtām un pakalpojumiem, kas skar
objektus, kas iekļauti pašvaldības energopārvaldības sistēmā.

2.

ATSAUCE UZ STANDARTU

LVS EN ISO 50001:2012: 4.5.7.punktu.

3.

ATBILD BAS

Tabulā zemāk ir uzskaitīti galvenie uzdevumi un atbildīgie.
Uzdevums
Noteikt tos energopakalpojumus, produktus un iekārtas pašvaldībā,
kuriem ir vai varbūt ietekme uz nozīmīgu enerģijas patēriņu
Nodrošināt piegādātājiem nepieciešamo informāciju
Izsludināmā iepirkuma ietvaros nodrošināt ar nepieciešamo
tehnisko informāciju, kas saistīta ar energopārvaldības sistēmu
Iekļaut ar energoefektivitātes jautājumiem saistīto tehnisko
informāciju iepirkumā dokumentācijā (specifikācijā, konkursā,
līgumos)

Atbild Ēais
Energopārvaldnieks
Centralizēto iepirkumu
nodaļa
Energopārvaldnieks
Centralizēto iepirkumu
nodaļa

4.

METODOLO IJA

4.1

To energopakalpojumu, produktu un iekārtu identifikācija pašvaldībā, kuriem ir
vai varbūt ietekme uz nozīmīgu enerģijas patēriņu

Energopakalpojumus, produktus un iekārtas pašvaldībā, kuriem ir vai varbūt ietekme uz
nozīmīgu enerģijas patēriņu, var iedalīt šādās kategorijās:
Pakalpojumi:
 siltumenerģijas pakalpojums;
 pašvaldības autoparka atjaunošanai;
 publiskā apgaismojuma pakalpojums;
 projektešanas dokumentu izstrādē ēkas atjaunošanai vai pārbūvei.
Produkti/iekārtas:
 elektroenerģija;
 ūdens uzsildīšanas iekārtas;
 ventilācijas, gaisa kondicionēšanas iekārtas;
 biroja iekārtas, tai skaitā datori, printeri, kopētāji, televizori utt.
 apgaismes objekti;
 transporta līdzekļi un/vai šie pakalpojumi, kas tiek nomāti;
 dīzeļdegviela;
 dabas gāze un/vai citi kurināmie.
Energopārvaldnieks sadarbībā ar EPS vadības grupu sastāda sarakstu un informē Centralizēto
iepirkumu nodaļu un arī citas struktūrvienības, uz kurām attiecas šī procedūra.
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Centralizēto iepirkumu nodaļa sadarbībā ar energopārvaldnieku atjaunina šo sarakstu ar
pakalpojumiem, iekārtām un produktiem, kuriem ir nozīmīga ietekme uz enerģijas patēriņu.

4.2

Nosacījumi

Iepirkuma dokumentācijā par tiem pakalpojumiem, iekārtām un produktiem, kas minēti
4.1.punktā, Centralizēto iepirkumu nodaļa sadarbībā ar energopārvaldnieku un EPS vadības
grupu, iekļauj kritērijus, kas nodrošinās pēc iespējas augstākus energoefektivitātes rādītājus.
Nosacījumi ir jāpārbauda un jāpārskata reizi pēc reizes, vai ir atbilstoši normatīvajiem
dokumentiem.

5.

ARHIV ŠANA

Centralizēto iepirkumu nodaļa visu dokumentāciju saglabā, ņemot vērā normatīvajos aktos
noteikto kārtību.

6.
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