PRIMES
Preču grupa siltumizolācija
Piedāvā:

PRIMES
Pārskats


Ietekme uz vidi



Tiesisko aktu prasības



Ieteicamie ZPI kritēriji



Labās prakses piemērs



Noderīgas saites
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PRIMES
Publiskais iepirkums un produkti ar augstu ietekmi uz vidi
un lielu ietekmes samazinājuma potenciālu

PRIMES
Fakti par Siltumizolāciju


Siltumizolāciju izmanto, lai uzturētu ēkas vēsākas vasarā
un siltākas ziemā, samazinot siltumplūsmu caur ēkas

ārpuses virsmām


Ēkas ir patērē 40-50% Eiropas enerģijas



Lielāko daļu enerģijas ēkās patērē apsilde, vairāk kā 50%

ēku Eiropā nav siltinātas


Eiropas tiesību akti veicina intensīvāku siltināšanu,
saskaņojot dažādu valstu prasības būvniecībā, vadoties
pēc visambiciozāko Dalībvalstu pasībām.

PRIMES
Siltumizolācijas dzīves cikla ietekme uz vidi
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Enerģijas patēriņš, it īpaši materiālu ražošanā un

transportēšanā


Enerģijas patēriņš ēkās mazāk efektīvas siltumizolācijas
rezultātā



Gaisa, zemes un ūdens piesārņojums bīstamo materiālu dēļ,
piemēram, uzputošanas gāzu emisijas



Izejmateriālu izmantošana / ieguve



Atkritumu radīšana, ieskaitot bīstamos atkritumus un
iepakojumu, un to apsaimniekošana

PRIMES

Ražošanas process kā sistēma

Celtniecības darbu sistēmiskās sastāvdaļas
Energoefektivitāte

Celtniecības materiāli

Atkritumu apsaimniekošana

• Enerģijas patēriņš (ieskaitot
apsildi, atdzesēšanu, karsto
ūdeni, ventilāciju un
elektroenerģiju)
• Pasīvā māja un māja ar
zemu energopatēriņu
• Atjaunīgās enerģijas avoti
• Energoefektivitātes
pārraudzīšana

• Izslēgt noteiktus celtn.
materiālus, pieprasīt ilgtspējīgi ražotus materiālus
• Dzīves cikla novērtējums:
ilgs dzīves cikls + materiālu
efektīva izmanošana
• Izolācijas materiāli
• Īpaši no koka, dzelzs,
betona, mūra utt. ražoti
celtniecības materiāli

Samazināt atkritumus, pārstrāde,
otrreizēji izmantot materiālus

H2O resursu apsaimniek.
Ūdeni taupošas iekārtas un
lietusūdens/pelēkā lietusūdens
izmanotšana

Citi
Prasības transportm, un
trokšņu kontrole

Celtniecības process
Projekta
izstrāde

Skiču/arhitektu
konkurss

Projektēšanas
uzsākšana

Projekta
īstenošanas
plānošana

Celtniecības
uzsākšana,
celntiecības
pakalpojumi

PRIMES
ZPI kritēriji, lai samazinātu ietekmi uz vidi
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Iegādāties visenergoefektīvāko siltinājumu



Iegādāties siltinājumu, kas ir atbilstošs būvei, lai

maksimizētu ieguvumu


Iegādāties siltinājumu, kura ražotājs vairāk ierobežo
bīstamo vielu izmantošanu



Veicināt efektīvu siltinājuma uzturēšanu, lai paildzinātu
tā darbmūžu

PRIMES
ZPI kritēriji, lai samazinātu ietekmi uz vidi
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Veicināt dzīves cikla beigu pārvaldību, piemēram,

atpakaļpieņemšanas shēmas / otrreizēju izmantošanu /
pārstrādi


Iegādāties preces, kas radītas vieglai demontāžai un pārstrādei



Veicināt vidi saudzējošu materiālu izmantošanu



Veicināt pārstrādātu materiālu izmantošanu siltinājumā un
iepakojumā, tiešā veidā vai iepakojuma gadījumā ar dalību
akreditētas pārstrādes shēmā

PRIMES
Direktīva 2002/91/EK
Ēku energoefektivitātes Eiropas Direktīva






Visām Dalībvalstīm izstrādāt
aprēķināšanas kārtību
energoefektivitātes noteikšanai saistībā
ar tiesību aktu prasībām
Ļaut brīvi izvēlēties metodi
energoefektivitātes aprēķināšanai, bet
atbilstoši vispārējam ietvaram
Dalībvalstīm nav noteikta vienota
metodika,indikatori, līmeņatzīmes un
energoefektivitātes kritēriji enerģijas
taupīšanai
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PRIMES
Direktīva 2010/31/ES (pārveidota)
Ēku energoefektivitātes Eiropas Direktīva







No 2020. gada 31. decembra ēkām ES būs jābūt tuvu
“nulles enerģijas” ēkām.
Valsts iestādēm, kam pieder vai kuras atrodas jaunās
ēkās, vajadzētu rādīt piemēru būvējot, pērkot vai
īrējot šādu gandrīz nulles enerģijas ēkas jau no 2018.
gada 31. decembra.
Vienota aprēķinu metodika, lai veicinātu Dalībvalstu
minimālās energoefektivitātes prasības attiecībā
pret izmaksu ziņā optimālu līmeni
Tiks pieprasīta detalizētāka un precīzāka procedūra
energoefektivitātes sertifikātu izsniegšanai, kā arī
kontroles sistēmas, lai pārbaudītu efektivitātes
sertifikāta pareizību.
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PRIMES
Citas piemērojamās direktīvas
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Direktīva 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un
energoapgādes pakalpojumiem: 5. pantā minēta publiskā iepirkuma
loma paredzētā enerģijas patēriņa samazināšanai, rīkojot konkursus
par augstām energoefektīvām tehnoloģijām.
Direktīva 2009/125/EK veido ietvaru ekodizaina prasībām
energosaistītām precēm.
Celtniecības materiālu Direktīva (CPD) 89/106/EEK: Celtniecības
materiāliem jāpievieno informācija par mehānisko izturību un
stabilitāti, ugunsdrošību, ietekmi uz vidi un veselību, lietošanas
drošumu, trokšņiem un enerģijas ekonomiju, ja pastāv ES vai
nacionālo valstu regulējošie noteikumi.

PRIMES
Izmaksu apsvērumi








Ar pieaugošajām enerģijas cenām un atkritumu
apglabāšanas izmaksām izolācijas materiāli var palīdzēt
novērst pieaugošos rēķinus
Vajadzība izvērtēt iegādes un uzstādīšanas izmaksas pret
materiālu kalpošanas ilgumu, kā arī ēkai nepieciešamo
termoefektivitāti
Atmaksas laiks par izolācijas materiāliem var variēt atkarībā
no tā vai īpašums ir jauna ēka vai atjaunota
Lielākas enerģijas ietaupījuma priekšrocības var gūt, aizstājot
/ uzstādot izolāciju atjaunotām mājām
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PRIMES
Rekomendācijas: Priekšmets


Iekļaut priekšmeta ietvaros prasības ilgtspējībai
Piemērs:
Energoefektīvu un vidi saudzīgu siltumizolācijas
produktu iegāde
(‚GPP Training Toolkit‘)
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PRIMES
Rekomendācijas: Atlases kritēriji




Pamatojoties uz nepieciešamo ēku veiktspēju Direktīvas par ēku
energoefektivitāti ietvaros, siltumizolācijas produkta siltumvadītspējai
jābūt mazākai par 0.044W/mK
Produkts neizdalīs vai neizskalos vielas virs tiesību aktos
pieļaujamās vērtības.

PRIMES
Rekomendācijas:
Piešķiršanas kritēriji







Līgums tiesības tiks piešķirtas“Saimnieciski izdevīgākajam
© Avots: Stuart Miles, FreeDigitalPhotos.net
piedāvājumam”
Kokmateriālu izmantošana siltumizolācijai no ilgtspējīgi
pārvaldītiem mežiem (principi un pasākumi, kas nodrošina
ilgtspējīgu un tiesisku mežu pārvaldīšanu).
Ja ZPI ietver izolācijas uzstādīšanu, tās uzstādītājiem pieprasa
nodrošināt vismaz 20 gadu garantiju
Ja ZPI ietver tikai siltumizolācijas piegādi, ražotājam jānodrošina
vismaz 20 gadu garantiju precei

PRIMES
Rekomendācijas:
Piešķiršanas kritēriji
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Izmantot otrreizēji pārstrādātus izolācijas produktus, neizraisot
nepieciešamā materiāla sabiezināšanu, lai nodrošinātu to pašu
izolācijas līmeni un neietekmējot siltumīpašības
Produkti, kuri izmanto putu radītājvielas ar zemāku globālās
sasilšanas potenciālu (GWP), tomēr sasniedzot tos pašus
termiskās efektivitātes rādītājus izolācijai visā produkta darbmūžā

PRIMES
Ekomarķējumi






Siltumizolācijas standarti: Jaunzēlandes,
Kanādas un Austrālijas Environmental
Choice Labels, Korejas Ekomarķējums,
Taivānas GreenMark, AK Energy Saving
Recommended Logo un ASV Energy Star
German Blue Angel: Celtniecības materiāli,
kas veidoti no stikla atkritumiem un papīra
atkritumiem, kas var tikt izmantoti,
piemēram, siltumizolācijā
Dažādi dzīves cikla ietekmes marķējumi

PRIMES
Citas iniciatīvas/projekti


SCI-Network
apvieno valsts iestādes, kas vēlas iepirkt inovatīvus un ilgtspējīgus
risinājumus savu celtniecības projektu ietvaros. Tādu Eiropas valsts
iestāžu tīkls, kuras strādā kopā, lai izpētītu Eiropas labo praksi
būvniecības iepirkumos, kā arī noteiktu kā vislabāk veicināt
inovācijas un ilgtspējību.

PRIMES
Citas iniciatīvas/projekti


BUILD-UP
Interneta portāls, lai:
 Gūtu labumu no Eiropas kopējām zināšanām enerģijas patēriņa
samazināšanā ēkās;
 Sapulcinātu kopā labākos jaunos praktiķus un profesionālās
apvienības, motivējot viņus dalīties ar labākajiem darba
prakses piemēriem un zināšanām, kā arī dalīties ar rīkiem un
resursiem;
 Nodrošinātu valsts iestāžu darbiniekiem pieeju dažādu tiesību
aktu, rīkkopu un vadlīniju resursiem, kurus izstrādājušas citas
pilsētas, reģioni vai valstis;
 Veids kā dalīties ar specifiskām zināšanām.

GaiaSocial, Portugāle
Labās prakses piemērs





Ievads
Vila DEste apkaimes atjaunošana, kuru veikusi Vilanova de © Avots: Wikipedia
Gaja pēdējo gadu laikā, lai atjaunotu pašvaldības nomaļās
teritorijas
Galvenie mērķi šī sociālo mājokļu kompleksa
energoefektivitātes pasākumiem bija novērst celtnes problēmas
(piemēram, laikapstākļu radīto kaitējumu, noplūdes utt.), panākt
atbilstību pašreizējām enerģijas prasībām, uzlabot iekštelpu
gaisa kvalitāti, kā arī atjaunot apkaimes arhitektonisko izskatu.

GaiaSocial, Portugal
Labās prakses piemērs




Tehniskās specifikācijas
Gajas pašvaldības Energoresursu Aģentūra
izstrādāja ieteicamo energoefektivitātes līdzekļu analīzi,
pamatojoties uz Ēku termoefektivitātes kodu (RCCTE).
Ārsienas





© Avots: Wikipedia

Izolācijas uzstādīšana ārsienām ar putu polistirolu (ETICS), 5 cm
biezumā, ar siltumapmaiņas koeficientu 0.59 W/m2K
Ēnošanas elementu uzstādīšana logu apvidū

Jumts
Roofzip metāla pārklājuma uzstādīšana, lai uzlabotu ēkas izolāciju
 8cm biezas akmensvates izolācijas un aizsargstikla prekondensācijas
materiālu uzstādīšana, ar siltumapmaiņas koeficientiem 0.39 W/m2K
(augšupejošai) un 0.38 W/m2 K (lejupejošai plūsmai).
 Ar vēja darbināmu ventilatoru uzstādīšana uz sanitāro telpu ventilācijas
mezgliem, kas uztur iekšējo temperatūru un mitrumu, to darbināšanai
bez elektrības


GaiaSocial, Portugāle
Labās prakses piemērs









Piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, pamatots
uz:
 Cenu: 40%
© Avots: Wikipedia
 Tehnisko kvalitāti: 60%
Rezultāti
1. fāze: ir atjaunotoas 766 dzīvojamās ēkas un 31 komercplatība,
kopumā sastādot 109 ēkas
2. fāze: ļaus atjaunot 1319 dzīvojamās ēkas un 45 komercplatības
Pēc uzlabojumiem (siltumizolācijas, uzlabota stiklojuma un ēnošanas
elementu uzstādīšanas): aptuvenais gada enerģijas ietaupījums, kas
gaidām no kopējiem pasākumiem, ir 10.3 GWh/gadā.
Potenciāls ietaupīt finanses aptuveni € 1.3 miljonus/gadā un
samazināt CO2 izmetes 4800 tonna/gadā.

PRIMES
Citi resursi









Iepirkums+ kritēriji ēkas celtniecībai un renovācijai
http://www.procuraplus.org/fileadmin/files/Manuals/English_manual/
Procura__Manual_Chapter6f_-_Buildings.pdf
ZPI kritēriji:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_p
roduct_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/thermal_insulation_GPP_pr
oduct_sheet.pdf
Ilgtspējīga celtniecība un inovācijas ar iepirkuma palīdzību
http://www.sci-network.eu/
BUILD-UP: ES portāls par energoefektivitāti ēkās
http://www.buildup.eu/
INSPiRe projekts par inovatīvām un energoefektīvām ēkām:
http://www.inspirefp7.eu/
Covenant Capacity: http://www.covenant-capacity.eu/ (pēc
reģistrēšanās brīva pieeja apmācībām, ieskaitot Celtniecības
moduļus)

