
 
 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 

Visi Klastera programmas dalībnieki 

(atbilst Klastera programmas darbībai “Produktivitātes paaugstināšanas pasākums 

- energo resursu efektīva izmantošana”) 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 
Energo resursu efektīva izmantošana uzņēmumos 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS 

(detalizēts darba uzdevums) 

Darba mērķis:  

1. Energo resursu izmaksu izvērtēšanas un samazināšanas pasākumi 

vismaz 4 Klastera programmas uzņēmumos. 

2. Izstrādāts vienots palīgmateriāls/vadlīnijas, kā uzņēmumam 

viegli un patstāvīgi apzināt enerģijas patēriņu, kā un ar kādām 

darbībām to optimizēt un ietaupīt uzņēmuma naudas resursus. 

Darba uzdevums:  

1. Izmaksu izvērtēšana 

Enerģijas izmaksu izvērtējums uzņēmumā un ietaupījuma priekšlikumi, 

nesamazinot esošo komfortu un nodrošinot nepieciešamo sistēmu 

funkcionēšanu. Esošo datu analīze ar mērķi rast iespējas samazināt izmaksas 

nekavējoties.  

Pakalpojumā ietilpst: 

- Esošo pieslēguma parametru izvērtēšana;  

- Enerģijas patēriņa apkopojums (ikmēneša patēriņš, patēriņš diennakts 

stundās)  

- Sadales sistēmas pakalpojuma maksas analīze (tarifa plāna un tarifa 

izvērtējums)  

- Precīzi priekšlikumi tūlītējam izmaksu samazinājumam  

- Priekšlikumi ilgtermiņa izmaksu samazinājumam  

- Konceptuāli risinājumi detalizētākai analīzei 

2. Izmaksu samazināšanas aktivitātes 

Enerģijas samazināšanas pasākumu realizēšana, konsultējot par veicamiem 

soļiem uzņēmuma pārstāv. 

Pakalpojumā ietilpst: 

- Veicamie darbi saskaņā ar 1.posma priekšlikumiem un kopīgiem 

lēmumiem ar uzņēmuma pārstāvi (- jiem) 

- Sadales sistēmas tarifa plāna vai tarifa maiņa (ja attiecināms) 

- Esošās pieslēguma jaudas samazinājums (virtuālais vai reālais) 

3. Palīgmateriāla izstrāde 

Tehniskās prasības: 

1. Nodrošināt teksta dokumenta pieeju atvērtā formāta, piemēram, *.doc, 

*.docx. 

2. Nodrošināt teksta dokumenta versiju *.pdf formātā. 

3. Dokumenta valoda - latviešu 



 

PAKALPOJUMA 

VEIKŠANAS LAIKS 

(PLĀNOTAIS) 

 

Pakalpojums nodrošināms 2 mēnešu laikā no darbu uzsākšanas brīža. 

 

PRASĪBAS 

PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

1. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā.  

2. Laika un tehniskie resursi pakalpojuma nodrošināšanai. 

CITAS ATZĪMES 

Piedāvājumu iesniegt līdz 2021.gada 30.jūnijam (ieskaitot) sūtot piedāvājumu uz 

e-pasta adresi info@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē Vecā 

Ostmala 24, Liepāja, LV-3401. 

 

Pamatojums: Pakalpojums tiek sniegts projekta Nr.3.2.1.1/16/A/016 “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris“  ietvaros, par ko noslēgts Līgums 

par Eiropas Savienības projekta īstenošanu starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un Biedrību “Zaļo un Viedo 

Tehnoloģiju Klasteris” 

 

Apmaksas nosacījumi: Klasteris veic samaksu Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja 

rēķina saņemšanas dienas pie sekojošiem nosacījumiem: 

- ir parakstīts Pieņemšanas – Nodošanas akts no visām iesaistītajām pusēm par darbu izpildi; 

- ir saņemts rēķins no Izpildītāja; 

 

Piedāvājuma noformēšanas prasības: Piedāvājumā norādīt cenu par visu pakalpojumu kopā, atsevišķi izdalot PVN. Piedāvājuma ieteicamās 

veidlapas paraugs pievienots pielikumā. 


