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Labdien,
Jūs esat uzaicināts piedalīties pētījumā. Pirms izlemjat piedalīties vai nepiedalīties, jums ir svarīgi saprast, kāpēc tiek veikts pētījums un ar ko tas būs saistīts. Lūdzu, veltiet laiku, lai uzmanīgi izlasītu šo
informāciju.

PAR KO IR QualDeEPC PROJEKTS?
Tā kā 40% no Eiropas Savienības enerģijas patēriņa veidojas ēkās, ir svarīgi uzlabot to energoefektivitāti, lai sasniegtu ES energoefektivitātes mērķus. Jāuzlabo gan ēku atjaunošanas ātrums, gan atjaunošanas laikā veiktie pasākumi, līdz ar to, jāpalielina enerģijas ietaupījuma apjoms renovācijas laikā.
Svarīgs instruments energoefektīvu jaunu ēku ieviešanai tirgū un esošo ēku energoefektīvai atjaunošanai ir ēku energosertifikāti (EPC), ko regulē Eiropas Komisijas direktīva par ēku energoefektivitāti
(EPBD).
Energoefektivitātes novērtēšanas un sertifikācijas shēmas piedāvā objektīvu ēkas energoefektivitātes
novērtējumu un aptver daudzus aspektus, kas saistīti ar EPBD nepieciešamajām ilgtermiņa atjaunošanas stratēģijām. Tomēr ir jāpārvar vairāki izaicinājumi, lai palielinātu uzticību tirgum un pamudinātu
ieguldīt energoefektīvās ēkās, piemēram, paaugstināta uzticamība, renovācijas ieteikumu kvalitāte,
rentabilitāte un atbilstība attiecīgajiem ES standartiem un EPBD.
Horizon2020 finansētā projekta QualDeEPC mērķis ir uzlabot (1) ēku energosertifikātu (EPC) izstrādes
shēmu kvalitāti un šo energoefektivitātes sertifikātu starpvalstu konverģenci un (2) saikni starp EPC un
ēku padziļinātu atjaunošanu.
QualDeEPC strādā pie ēku energosertifikātu konverģences ES mērogā un ar paaugstinātas kvalitātes
ēku energosertifikātu izsniegšanas, projektēšanas un izmantošanas, kā arī to ieteikumiem ēku atjaunošanai. Mērķis ir padarīt šos ieteikumus saskanīgus ar dziļas enerģijas atjaunošanu līdz gandrīz nulles
enerģijas līmenim līdz 2050. gadam. Vupertāles institūta koordinācijā projekta partneri strādā, lai panāktu vienprātību iesaistītajās valstīs un ārpus tām, kā arī ieviestu Projekta laikā iespējami daudz uzlabojumus, iesaistot sertifikācijas institūcijas, enerģijas aģentūras, būvniecības nozari un sertifikācijas ieinteresētās puses, kā arī citas attiecīgas organizācijas.
Lai sasniegtu mērķus, projekts savas aktivitātes organizē četros posmos:
1. Esošo ēku energosertifikātu shēmu, labās prakses, trūkumu un uzlabojumu prioritāšu analīze;
2. Konkrētu priekšlikumu un rīku izstrāde un pārbaude uzlabotu ēku energosertifikātu novērtējuma, sertifikācijas un verifikācijas, kā arī padziļinātas atjaunošanas tīkla platformu izstrādei;
3. Pielāgošana valstu vajadzībām un vienprātības elementu īstenošana, kā arī turpmāka dialoga
plāna izstrāde;
4. Ilgtspējības stratēģijas un pārliecinošu politikas ieteikumu izstrāde reģionālajam, nacionālajam un starpvalstu dialogam.
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KAS NOTIKS PILOTĒKU TESTA POSMĀ?
QualDeEPC projekta laikā tiks izstrādātas uzlabotas ēku energosertifikātu novērtēšanas un sertifikācijas shēmas. Pilotēku testa posma mērķis ir pārbaudīt uzlaboto ēku energosertifikātu praktiskumu. Tāpēc sākumā jūsu ēkai tiks izstrādāts standarta ēkas energosertifikāts (EPC). Pēc tam papildus jūsu ēkai
tiks izstrādāts uzlabots EPC.
Lai to izdarītu, izvēlētajā ēkā viesosies energoauditors. Energoauditoram, iespējams, vajadzēs apspriest
noteiktus jautājumus ar apsaimniekotāju/ēkas īpašniekiem, viņam jāapkopo ievades dati un nepieciešamā informācija par EPC sagatavošanu.
Tas jums neradīs nekādas izmaksas.

KĀDA INFORMĀCIJA BŪS NEPIECIEŠAMA NO JUMS?
Lai izstrādātu jūsu ēkas standarta un uzlabotu EPC, ir jāsaņem attiecīgie ievades dati. Tas ietver, piemēram, izmērītos enerģijas patēriņa datus, tehniskos rasējumus, informāciju par ēkas sistēmu utt.
Turklāt jums ir jāpiekrīt nodrošināt piekļuvi ēkai un sniegt palīdzību ēkas pārbaudes laikā. Papildus jums
būs jāaizpilda atgriezeniskās saites anketa par izmantoto novērtēšanas un sertifikācijas shēmu.

VAI JŪSU DATI BŪS KONFIDENCIĀLI?
Parasti jūsu dati tiks izmantoti, lai tālāk izstrādātu konkrētus priekšlikumus un instrumentus uzlabotajiem EPC.
Visi dati, kas saistīti ar personīgiem jautājumiem (vārdi, adreses utt.), un jūsu atbildes uz anketas jautājumiem būs anonīmas (ja vien jūs neizvēlēsities atļaut mums publicēt jūsu ēkas adresi). Ēkas dati pēc
iespējas tiks anonimizēti, tomēr standarta EPC un uzlabotais jūsu ēkas EPC tiks publicēts pārskatos un
QualDeEPC vietnē. Ēkas fotoattēli tiks publicēti tikai ar jūsu atļauju.
Jūsu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz nacionālajiem juridiskajiem standartiem. Plašāku informāciju
par QualDeEPC projekta datu apstrādi var atrast mūsu vietnē www.qualdeepc.eu. Ja rodas kādi jautājumi, varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru rakstot uz e-pastu mail@qualdeepc.eu.

KĀDI IR IESPĒJAMIE IEGUVUMI DALĪBAI ŠAJĀ PROJEKTĀ?
Jūsu ēkai tiks izstrādāts standarta ēkas energosertifikāts, kā arī uzlabots ēkas energosertifikāts. Ar to
jūs iegūsit detalizētu informāciju par jūsu ēkas energoefektivitāti un par iespējām veikt ēkas atjaunošanu.

CIK LAIKA JUMS VAJADZĒJA VELTĪT ATGRIEZENISKĀS SAITES JAUTĀJUMAM?
Tiek lēsts, ka atgriezeniskās saites anketa, kas jums tiks izsniegta pēc tam, kad būsim izveidojuši standarta ēkas energosertifikātu un uzlaboto ēkas energosertifikātu, prasīs apmēram 30–60 minūtes. Atsauksmju anketa palīdzēs mums vēl vairāk uzlabot ēku energosertifikātus.
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KURŠ ORGANIZĒ UN FINANSĒ PROJEKTU?
Projektu finansē ES Komisija pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, un to koordinē Vācijas Vupertāles institūts. QualDeEPC projektu trīs gadu laikā veiks desmit partneri no astoņām dažādām
Eiropas valstīm.

KONTAKTI PAR SĪKĀKU INFORMĀCIJU
Ja Jums ir interese piedalīties šajā projektā vai jums ir kādi jautājumi par šo projektu, lūdzu, sazinieties
ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju:


gatis@ekodoma.lv



www.ekodoma.lv



Tālr.: 67323212

Paldies!
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