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KOPSAVILKUMS

Lai izvairītos no klimata pārmaiņu postošās ietekmes, 
pilsētām un reģioniem ir jārāda priekšzīme ceļā uz 
oglekļneitralitāti/klimatneitralitāti. Vairākas pilsētas un 
teritorijas visā Eiropā ir pieņēmušas šo izaicinājumu. 
Tās izstrādā un īsteno ilgtermiņa enerģētikas un kli-
mata politikas plānošanas dokumentus, kuru mērķis 
ir oglekļneitralitātes/klimatneitralitātes sasniegšana 
līdz 2050. gadam vai agrāk. Šo centienu stiprināšanai 
un veicināšanai ir svarīgi, lai būtu pilnībā skaidrs, ko 
nozīmē oglekļneitralitāte un kā vietējās un reģionā-
lās pašvaldības var nodrošināt tās panākšanu savas 
ietekmes zonās.

Šis ceļvedis oglekļneitralitātes/klimatneitralitā-
tes sasniegšanai līdz 2050. gadam ir izstrādāts 
C-Track  50 projekta ietvaros, kuru īstenoja ar Eiro-
pas Savienības pētniecības un inovācijas program-
mas “Apvārsnis 2020” finansiālu atbalstu un kura 
uzdevums bija mobilizēt un atbalstīt valsts pārvaldes 
iestādes, pārskatot un izstrādājot enerģētikas poli-
tikas prioritātes oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 
2050. gadam. Ceļvedī ir aprakstīti plānošanas pro-
cesa galvenie posmi. Tajā izklāstīta arī piemēri, kas 
var noderēt kā iedvesmas avots pilsētām un reģio-
niem un palīdzēt tiem labāk plānot vajadzīgās rīcības 
procesā, kura mērķis ir mazināt oglekļa nonākšanu 
atmosfērā.

Vadošai partneris  National Technical University of Athens (NTUA)

Energy - Environment - Local Development SA (EPTA)

Auvergne-Rhone-Alpes Energie Environnement (AURA-EE)

ICLEI European Secretariat GMBH (ICLEI EURO)

Fundacion Asturiana De la Energia (FAEN)

Agencia Regional da Energia Eambiente da Regiao Autonoma da Madeira (AREAM)

Regionalna Energetska Agencija Sjever (REAN)

Wojewodztwo Wielkopolskie (WIELKOPOLSKA REGION)

Lenerg Energiaugynokseg Mernoki Estanacsado Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tar-
sasag (LENERG)

Rigas Planosanas Regions (RIGA PLANNING REGION)

Asociatiei Agentia de Management Energetic Maramures (AMEMM)

Energieagentur Obersteiermark Gmbh (EAO)

Federation Europeenne Des Agences Et Des Regions Pour L'energie Et L'environne-
ment (FEDARENE)

Projekta partneri

Šajā publikācijā izklāstītā informācija un uzskati ir autoru viedokļi un tās saturs neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo viedok-
li. EASME un Eiropas Komisija nav atbildīga par šajā dokumentā esošās informācijas iespējamo izmantošanu.

Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju 
atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar 
līgumu Nr. 784974.

Autori Andriana Stavrakaki (EPTA) un Alexandra Papadopoulou (NTUA)
sadarbībā ar visu projekta partneru ieguldījumu attiecibā uz labās prakses 
piemēriem.

Jūnijs 2021

https://www.epu.ntua.gr/
http://www.epta.gr/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
https://iclei-europe.org/
https://www.faen.es/
https://aream.pt/
https://rea-sjever.hr/
https://www.umww.pl/
https://lenergia.hu/en/home/
https://lenergia.hu/en/home/
https://rpr.gov.lv/
http://www.amemm.ro/
https://energieagentur-obersteiermark.at/
https://fedarene.org/
https://fedarene.org/
http://www.c-track50.eu
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Vietējās un 
reģionālās iestādes 
procesa priekšgalā

KAS IR OGLEKĻNEITRALITĀTE UN 
KLIMATNEITRALITĀTE? 

Oglekļneitralitāte iestājas tad, kad oglekļa dioksīda 
(CO2) neto emisija ir vienāda ar nulli, t. i., tas ir līdz-
svars starp CO2 emisiju un oglekļa izvadīšanu no 
atmosfēras noteiktā laikposmā. Oglekļneitralitāti var 
panākt divos dažādos veidos, kuri darbojas paralē-
li, – samazinot antropogēno CO2 emisiju un aktīvi 
atbrīvojoties no atmosfērā iepludinātās CO2 gāzes.

Līdzīgā kārtā “klimatneitralitāte” nozīmē, ka tiek pa-
nākts līdzsvara stāvoklis, kurā neto emisija līdzinās 
nullei, t. i., siltumnīcefekta gāzu emisija tiek pēc ie-
spējas samazināta un veikti kompensējoši pasākumi 
atlikušās emisijas līdzsvarošanai.

Kaut arī pilnībā izvairīties no emisijas nav iespējams, 
jo mazāka radītā emisija, jo vieglāk nodrošināt, ka 
tā tiek pilnībā kompensēta, piemēram, ar dabiskām 
oglekļa piesaistītājsistēmām – augsni, mežiem, oke-
āniem utt. No otras puses, tā kā dabiskajās piesais-
tītājsistēmās glabātais ogleklis var nonākt atpakaļ 
atmosfērā mežu ugunsgrēku, zemes izmantošanas 
vai mežizstrādes radīto izmaiņu rezultātā, ir svarīgi 
veltīt spēkus oglekļa emisijas samazināšanu, lai sa-
sniegtu klimatneitralitāti.

KĀPĒC VAJADZĪGA 
OGLEKĻNEITRALITĀTE/KLIMAT-
NEITRALITĀTE?

Klimata pārmaiņu ietekme uz vidi, ekosistēmām 
un cilvēkiem jau tagad ir acīmredzama. Visā pa-
saulē arvien biežāk novēro ārkārtējas klimatiskās 
parādības, piemēram, sausumu, karstuma viļņus, 
spēcīgas lietusgāzes, mežu ugunsgrēkus, plūdus 
un zemes nogruvumus. Cita veida ietekme, kas 
saistīta ar šīm parādībām, ir ledus kušana un jūras 
līmeņa celšanās, jūras paskābināšanās un bio-
loģiskās daudzveidības samazināšanās. Ietekmi 
izjūt arī cilvēki, piemēram, ārkārtēju laika apstākļu 
ietekmē cilvēki zaudē veselību un dzīvību, kā arī 
ietekme var būt netieša (piemēram, samazinās 
kultūraugu ražība, tiek nodarīts kaitējums augiem 
un lauksaimniecības dzīvniekiem, izpostīta infra-
struktūra). Paredzams, ka šī ietekme nākotnē pa-
stiprināsies un radīs postošas sekas.

No jaunākā Klimata pārmaiņu starpvaldību pa-
domes (IPCC) īpašā ziņojuma ir redzams – lai iz-
vairītos no pašas postošākās klimata pārmaiņu 
ietekmes un panāktu retāku ārkārtēju laikapstākļu 
iestāšanos, globālā mērogā temperatūras pieau-
gumam jābūt zemākam par 1,5° C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālo līmeni. Lai to sasniegtu, ir svarīgi 
līdz 21. gadsimta vidum panākt oglekļneitralitāti, 
turpinot savukārt ierobežot klimata pārmaiņu ka-
tastrofālo ietekmi. Tāpēc ir vajadzīga tūlītēja un 
izlēmīga rīcība klimata pārmaiņu jomā. 

IPPC, globālā sasilšana 1,5° C apmērā. IPCC īpašais ziņojums par ietekmi, kāda ir globālajai sasilšanai par 1,5° C salīdzinā-
jumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni, un saistītajiem globālajām siltumnīcefekta gāzu emisiju scenārijiem, ņemot vērā ne-
pieciešamību stiprināt globālo reakciju uz klimata pārmaiņu radīto apdraudējumu, ilgtspējīgu attīstību un centieniem izskaust 
nabadzību, 2019. 

1
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Atlantic region
Increase in heavy precipitation events
Increase in river flow
Increasing risk of river and coastal flooding
Increasing damage risk from winter storms
Decrease in energy demand for heating
Increase in multiple climatic hazards

Mountain regions
Temperature rise larger than European
average
Decrease in glacier extent and volume
Upward shift of plant and animal species
High risk of species extinctions
Increasing risk of forest pests
Increasing risk from rock falls and landslides
Changes in hydropower potential
Decrease in ski tourism

Mediterranean region
Large increase in heat extremes
Decrease in precipitation and river flow
Increasing risk of droughts
Increasing risk of biodiversity loss
Increasing risk of forest fires
Increased competition between different water users
Increasing water demand for agriculture
Decrease in crop yields
Increasing risks for livestock production

Arctic region
Temperature rise much larger than
global average
Decrease in Arctic sea ice coverage
Decrease in Greenland ice sheet
Decrease in permafrost areas
Increasing risk of biodiversity loss
Some new opportunities for the exploitation of na-
tural resources and for sea transportation
Risks to the livelihoods of indigenous peoples

Boreal region
Increase in heavy precipitation events
Decrease in snow, lake and river ice cover
Increase in precipitation and river flows
Increasing potential for forest growth
and increasing risk of forest pests
Increasing damage risk from winter storms
Increase in crop yields
Decrease in energy demand for heating
Increase in hydropower potential
Increase in summer tourism

Continental region
Increase in heat extremes
Decrease in summer precipitation
Increasing risk of river floods
Increasing risk of forest fires
Decrease in economic value of forests
Increase in energy demand for cooling

Coastal zones and regional seas
Sea level rise
Increase in sea surface temperatures
Increase in ocean acidity
Northward migration of marine species
Risks and some opportunities for fisheries
Changes in phytoplankton communities
Increasing number of marine dead zones
Increasing risk of water-borne diseases

Source:               https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180905STO11945/infographic-how-cli    
  mate-change-is-affecting-europe



10 11 Ceļvedis oglekļneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadamCeļvedis oglekļneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam

Attiecīgā Politika
un Pasākumi 
Slēdzot Parīzes nolīgumu, kas oficiāli stājās spēkā 
2016. gada 4. novembrī un bija pirmais juridiski sais-
tošais starptautiskais nolīgums saistībā ar klimata 
pārmaiņām, visas pasaules līderi kolektīvi apstipri-
nāja, ka klimata pārmaiņas apdraud vidi un cilvēci 
un ir nepieciešama globāla rīcība, lai tās apturētu. 
Tādējādi ir izvirzīts mērķis ierobežot globālo sasilšanu 
krietni zem 2° C, cenšoties panākt, lai tā nepārsnieg-
tu 1,5° C. 

ES sākotnējais mērķis saskaņā ar Parīzes nolīgu-
mu bija līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 
1990. gadu. Tomēr, atzīstot, ka klimata pārmaiņas ir 
eksistenciāls drauds Eiropai, 2019. gadā ES apstipri-
nāja mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, 
kas saskanēja ar Parīzes nolīguma mērķiem. Lai ES 
varētu virzīties uz klimatneitrālu ekonomiku, pašlaik 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķis 
2030. gadam tiek pārskatīts.

Eiropas zaļais kurss 

Eiropas zaļais kurss rāda, kā līdz 2050. gadam pada-
rīt Eiropu par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinen-
tu. Tā mērķis ir pārveidot ES par modernu, resursu 
ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kur 
2050. gadā siltumnīcefekta gāzu emisijas neto iz-
teiksmē vairs nav un ekonomikas izaugsme ir atdalīta 
no resursu izmantošanas. Tā mērķis ir arī aizsargāt 
vidi un cilvēku veselību un vienlaikus nodrošināt, ka 
pāreja uz klimatneitralitāti notiek taisnīgā un iekļaujošā 
veidā un nav aizmirsts neviens cilvēks un neviena vieta.

Eiropas zaļais kurss aptver vērienīgu pasākumu 
kopumu, kas cita starpā ir vērsts uz siltumnī-
cefekta gāzu emisijas samazināšanu un ieguldī-
jumiem pētniecībā un inovācijā. Pirmās iniciatī-
vas klimata jomā saskaņā ar Zaļo kursu bijušas 
šādas:

• Eiropas klimata likums, ar ko ievieš juridiski sai-
stošu mērķi līdz 2050. gadam panākt siltumnī-
cefekta gāzu neto nulles emisiju

• Eiropas klimata pakts, lai efektīvi iesaistītu iedzī-
votājus un ieinteresētās puses ar klimatpolitiku 
saistītā rīcībā

• Klimata mērķrādītāja plāns siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai par vismaz 55 % līdz 
2030. gadam

• Jauna ES stratēģija par pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, lai līdz 2050. gadam radītu Eiropā 
sabiedrību, kas noturīga pret klimata pārmaiņām
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Pētījumu aktivizēšana un inovāciju 
sekmēšana

Lai varētu īstenot Eiropas zaļo kursu, ir jāpārdomā 
esošā stratēģija un jāizstrādā stratēģiju kopums dziļu 
pārveidojumu veikšanai, jo īpaši šādās jomās:

Attēls 1: Zaļā kursa komponenti²

Komisijas paziņojums, Eiropas zaļais kurss, Brisele, (COM (2008) 640 galīgā redakcija) 2

ES ekonomikas
pārkārtošana

ilgtspējīgākai nākotnei
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Oglekļneitralitāte/
klimatneitralitāte šķiet

neiespējama, pirms tā nav
sasniegta.

Kāpēc Reģionālajām 
un Vietējām Iestādēm 
Jārāda Priekšzīme 
Ceļā uz Oglekļneitral-
itāti/Klimatneitralitāti
Gadu gaitā reģionu un pilsētu nozīme ES politikas 
veidošanā ir kļuvusi pašsaprotama, jo gan reģioni, 
gan pilsētas ir būtiski svarīgas ne vien ES politikas īs-
tenošanā, bet arī sabiedrisko ieguldījumu pārvaldībā. 
Turklāt ES politikas efektivitāti var uzlabot, veicinot 
reģionālo un vietējo pašvaldību iesaisti ES politikas 
veidošanā. 

Saskaņā ar informāciju, ko sniedz vietējās un reģio-
nālās pašvaldības pārstāvošā Eiropas Pašvaldību 
un reģionu padome (CEM), vairāk nekā 60 % no Ei-
ropas līmenī pieņemtajiem lēmumiem tieši ietekmē 
pašvaldības, provinces un reģionus, savukārt 70 % 
līdz 80 % no sabiedriskajiem ieguldījumiem Eiropā 
nāk no vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Līdz 
ar to Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību pieau-
gošā nozīme gan ekonomikā, gan iedzīvotāju dzīvē 
ir acīmredzama. 

Turklāt reģionālās un vietējās iestādes ir pārvaldī-
bas līmenis, kas atrodas vistuvāk iedzīvotājiem un 
viņu vajadzībām un prasībām. Faktiski tās daudz 
labāk nekā valstu valdības spēj risināt jautājumus, 
kuros vajadzīgas zināšanas un izpratne par vietējām 
vajadzībām un prioritātēm, piemēram, enerģētikas 
plānošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Tās 
arī labāk spēj nodrošināt iedzīvotāju rezultatīvu da-
lību lēmumu pieņemšanas procesā jautājumos, kas 
ietekmē viņu ikdienas dzīvi, un mobilizēt sabiedrību 
ilgtspējīgas enerģētikas risinājumu īstenošanai, vien-
laikus darbojoties kā pārmaiņu katalizatori.

Saskaņā ar ANO Iedzīvotāju apmetņu programmas 
(UN-Habitat) datiem pilsētas patērē 78 % no pasau-
les enerģijas un rada vairāk nekā 60 % no siltumnī-
cefekta gāzu emisijas, pie tam visvairāk tas attiecas 

uz ēkām, enerģijas ražošanu un transportu. Tāpēc 
pirmkārt jānodrošina rīcība pilsētās, ņemot vērā, ka 
tieši pilsētām raksturīgais iedzīvotāju blīvums ļauj 
samazināt oglekļa emisiju ar efektīvākas infrastruk-
tūras un plānošanas palīdzību. Pilsētas arī ir jo īpaši 
mazaizsargātas pret klimata pārmaiņām, un daudzas 
pilsētas jau tagad cīnās pret klimata pārmaiņu nelab-
vēlīgo ietekmi un šo pārmaiņu radītajām finansiālajām 
izmaksām, piemēram, saistībā ar vētru, plūdu un 
sausuma nodarīto infrastruktūras bojājumu novērša-
nu. Ir acīmredzams, ka klimata pārmaiņas tieši skar 
dažāda līmeņa pašvaldības, tāpēc klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un pielāgošanās procesam 
vajadzētu būt prioritātei vietējā un reģionālā līmenī. 

No otras puses, reģioniem un pilsētām ir būtiska 
nozīme ilgtspējīgu risinājumu īstenošanā daudzās 
nozarēs, piemēram, atjaunojamās enerģijas ražoša-
nā, ēku renovācijā, atkritumu un ūdens resursu ap-
saimniekošanā, mobilitātes un teritorijas plānošanā. 
Atzīstot savu svarīgo nozīmi, reģioni un pašvaldības 
strādā pie daudziem dažādiem plāniem, kuros izklās-
tīti iecerētie pasākumi un projekti; to vidū ir

• Stratēģiskie plāni

• Pilsētu ilgtspējīgas mobilitātes plāni

• Teritorijas, zemes izmantošanas un pilsētu attīs-
tības plāni

• Enerģijas pārvaldības/rīcības plāni

• Pielāgošanās plāni klimata pārmaiņu pārvarē-
šanai

• Atkritumu apsaimniekošanas plāni

• Plūdu riska pārvaldības plāni, upju baseinu ap-
saimniekošanas plāni utt.
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Vēl lielāku impulsu enerģētikas plānošanai vietējā 
līmenī ir devusi klimata un enerģētikas jomā izveidotā 
Pilsētas mēru pakta (CoM) iniciatīva. To uzsāka īste-
not Eiropā 2008. gadā ar mērķi mudināt pašvaldības 
brīvprātīgi uzņemties saistības sasniegt un pārsniegt 
ES klimata un enerģētikas politikas mērķus. Tagad 
Pakta parakstītāji arī apliecina kopīgu redzējumu at-
tiecībā uz 2050. gadu, proti, paātrināt savu teritoriju 
dekarbonizāciju, stiprināt to spēju pielāgoties klimata 
pārmaiņu nenovēršami radītajai ietekmei un ļaut ie-
dzīvotājiem piekļūt drošai, ilgtspējīgai un cenas ziņā 
pieejamai enerģijai. Lai politiskās saistības pārvērstu 
darbībās, katrs Pakta parakstītājs apņemas izstrādāt 
savu Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu 
(SECAP), tādējādi vēl vairāk veicinot vietējo ener-
ģētikas un klimata plānu izstrādi. Līdz šim Paktu ir 
parakstījušas vairāk nekā 10 500 pašvaldības visā 
Eiropā, un vairāk nekā 7500 pilsētas tagad izstrādā 
rīcības plānus.

Neatkarīgi no formāta un veida, kurā top vietējo un 
reģionālo iestāžu izstrādātie enerģētikas un klimata 
politikas plāni, to izstrāde un īstenošana ir nepārpro-
tams ieguvums, jo paātrinās teritorijas dekarbonizāci-
ja. Šo plānu īstenošana ir ne vien pozitīvs ieguldījums 
valsts un vietējā līmeņa enerģētikas un klimata mērķu 
sasniegšanā, bet arī nodrošina vietējo kopienu ilgt-
spējīgu attīstību un palīdz īstenot sociālo iekļauša-
nu, inovāciju un ekonomisko izaugsmi. Plāni ne vien 
var palīdzēt pilsētām un reģioniem mazināt klimata 
pārmaiņas un tām pielāgoties, bet arī nodrošina, ka 
pāreja uz mazoglekļa ekonomiku rada jaunas iespē-
jas vietējiem uzņēmumiem, vairāk darbavietu vietējā 
sabiedrībā, resursu palielināšanas perspektīvas, kā 
arī energoapgādes drošību/neatkarību, uzlabo infra-
struktūru un ļauj piesaistīt finansējumu.

Pilsētām un Reģioniem ir Centrālā 
Vieta pārejā uz Oglekļneitralitāti/

Klimatneitralitāti, Jāstrādā
Intensīvāk un Jārada Priekšzīme 

Ceļā uz 2050. Gadu.

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=312
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Redzējums 
2050. Gadam

Ceļš uz dekarbonizāciju, kas jāpanāk 2050. gadā, sā-
kas ar funkciju un pienākumu sadali un turpinās, vei-
dojot izpratni par vietējo situāciju, nosakot redzējumu 
un gūstot stingru apņēmību īstenot kopīgi akceptētu 
plānu. Šie soļi ir dekarbonizācijas stratēģijas būtiski 
posmi, un tie jāveic pirms pasākumu un projektu 
īstenošanas.

POLITIKAS VEIDOŠANAS SISTĒMAS 
IZVEIDE

IZPRATNE PAR VIETĒJO SITUĀCIJU

STRATĒĢISKĀ REDZĒJUMA 
NOTEIKŠANA

APŅEMŠANĀS 
ĪSTENOT REDZĒJUMU
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Sistēma Politikas
Veidošanai
Ilgtermiņa enerģētikas un klimata plāna formulēšana 
un īstenošana ir sarežģīts un laikietilpīgs process, 
kas sistemātiski jāplāno un jāpārrauga. Tam ir ne-
pieciešama dažādu vietējās/reģionālās pašvaldības 
administratīvo struktūrvienību sadarbība un koordi-
nācija. Lai nodrošinātu veiksmīgu darbu, ir vajadzīga 
arī ārējo organizāciju, ieinteresēto pušu un sabiedrī-
bas sadarbība un atbalsts.

Dekarbonizācijas kodolgrupa 

Pārredzama organizatoriskā struktūra un atbildības 
sadalījums ir svarīgs priekšnoteikums ne vien sekmī-
gai ilgtermiņa enerģētikas un klimata plāna izstrādei, 
bet arī tā īstenošanai. Tādēļ vietējām/reģionālajām 
iestādēm jāsadala pienākumi konkrētiem departa-
mentiem, kuriem ir atbilstoša kompetence, kā arī pie-
tiekami finanšu un cilvēkresursiem, lai īstenotu plānos 
izklāstītās darbības.

Ja organizatoriskās struktūras jau ir izveidotas citām 
saistītām darbībām (piemēram, pašvaldības iestādē 
izveidota Pilsētas mēru pakta ieviešanas grupa), šai 
struktūrai var uzticēt atbildību par ilgtermiņa plāna izs-
trādi, īstenošanu un uzraudzību. Ja šādas struktūras 
nav, ieteicams izveidot dekarbonizācijas kodolgrupu. 

Dekarbonizācijas kodolgrupai jāuzņemas atbildība 
par visu dekarbonizācijas procesa posmu īstenošanu. 
Grupas galvenais uzdevumam ir procesa veicināšana 
– no izpratnes par vietējo situāciju, redzējuma formu-
lēšanas, bāzes situācijas novērtēšanas, pasākumu 
izstrādes un koordinēšanas, resursu piesaistīšanas 
un ieinteresēto personu un sabiedrības līdzdalības 
pārraudzības līdz plāna īstenošanas uzraudzībai un 
novērtēšanai. 

Ir ļoti svarīgi, lai grupas dalībniekiem būtu zināšanas 
un spējas dažādas jomās un viņu funkcijas būtu pre-
cīzi definētas un pietiekami skaidras, nodrošinot, ka 
process ir gādīgās rokās. Grupas dalībnieki var būt no 
dažādiem valsts iestāžu departamentiem un struktūr-
vienībām, piemēram, tehniskajiem, zemes izmantoša-
nas un teritorijas plānošanas, finanšu, mobilitātes un 
iepirkumu departamentiem. Tas nodrošinās, ka plānā 
galvenā uzmanība tiks pievērsta teritorijas reālajām 
vajadzībām, raugoties no daudznozaru perspektīvas 
viedokļa, un tas pamatosies uz jau piekopto vietējo/
reģionālo politiku un veiktajiem pasākumiem. Tas arī 
palīdzēs īstenot koordinētu pieeju klimata pārmaiņu 
seku mazināšanas un pielāgošanās jomā, izmantojot 
savstarpējās sakarības, lai maksimāli paaugstinātu 
efektivitāti.

Tikpat svarīgi, lai ilgtermiņa plānos iekļautās darbības 
būtu integrētas arī citos plānos un iniciatīvās, ko īsteno 
attiecīgie pašvaldības departamenti, un lai starp pa-
sākumiem tiktu panākta sinerģija. Tāpēc daudzu de-
partamentu un nozaru iesaistīšana rada priekšrocības. 

Daudzlīmeņu pārvaldība

Dekarbonizācijas kodolgrupai būtu jāievēro daudzlīme-
ņu pārvaldības principi un jāveido sadarbība ar valsts 
un pašvaldību iestādēm visos pārvaldības līmeņos, lai 
efektīvāk izstrādātu un īstenotu plānus un darbības. Te 
būtu jāietver vertikālā sadarbība (t. i., sadarbība starp 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm) un horizon-
tālā sadarbība (piemēram, sadarbība starp dažādām 
pašvaldībām, bet, pats galvenais, citām vietējām pub-
liskām struktūrām savā teritorijā, piemēram, komunālo 
pakalpojumu uzņēmumiem, kas sniedz elektroenerģijas, 
ūdens un kanalizācijas pakalpojumus). 

Daudzlīmeņu pārvaldība sniedz vairākas priekšrocī-
bas, palīdzot vietējām/reģionālajām iestādēm veikt 
šādus uzdevumus:

•  Nodrošināt plānu saskaņotību – sadarbības process 
var palīdzēt sasaistīt plānus un politiku valsts, reģiona 
un vietējā līmenī 

•  Izstrādāt skaidru un konsekventu redzējumu – da-
loties zināšanās un idejās, var izveidot vērienīgu un 
reālistisku redzējumu, vienlaikus ņemot vērā vietējo 
realitāti un vajadzības 

•  Dalīties pieredzē, prasmēs un zināšanās – valsts 
sektora iestāžu spēju nostiprināšana var atvieglot 
labas prakses pārņemšanu, novatoriskas un kopīgi 
īstenotas darbības

•  Rast labvēlīgākus finansēšanas nosacījumus – part-
nerība ar citām iestādēm var radīt drošākus un sta-
bilākus nosacījumus ieguldījumu piesaistei

•  Apvienot resursus, prasmes un metodes – kopīgi 
strādājot, var apvienot dažādas prasmes, plānoša-
nas metodes un resursus, atvieglojot pārejas proce-
su, piemēram, dalot darba slodzi kopīgu pasākumu 
izstrādei un īstenošanai vai izmantojot kopīgu iepir-
kumu apjomradītos ietaupījumus

•  Panākt efektīvāku komunikāciju – mērķu kopīga defi-
nēšana nodrošina saskaņotus vēstījumus (izvairoties 
no neskaidrībām)

•  Izveidot struktūras saskaņotai uzraudzībai un ziņoju-
mu sniegšanai – racionalizējot uzraudzību un ziņoša-
nu, tiek nodrošināta saskaņotāka plānu uzraudzība 
dažādos pārvaldes līmeņos

Turklāt būtu jāatzīst un jānovērš nepilnības komandas 
tehniskajā un vadības kompetencē, piemēram, orga-
nizējot mācības. Būtībā grupai jāattīsta pašai savas 
tehniskās spējas analizēt, formulēt un īstenot klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās plānus un, 
savukārt, tālāk jāstrādā pie vietējo/reģionālo iestāžu 
spēju pilnveidošanas.

Visbeidzot, vietējā/reģionālā iestāde var lemt par kli-
mata politikas koordinācijas komitejas izveidošanu, 
kuras sastāvā ir vietējās/reģionālās politikas veidotāji, 
lai piešķirtu procesam stratēģisku virzību un palīdzētu 
nodrošināt nepieciešamo politisko atbalstu.

Praktiski padomi sadarbības procesa 
izveidei

• Noteikt galvenos sadarbības virzītājspēkus 
(definēt sadarbības radītos ieguvumus un 
pievienoto vērtību) 

• Definēt sadarbības tvērumu un radīt realitātē 
balstītu vīziju par to, ko šāda sadarbība var 
sniegt 

• Veidot uzticību un izveidot atvērtu komuni-
kācijas kanālu starp dažādajiem pārvaldības 
līmeņiem – regulāri sazināties labi pārskatāmā 
veidā

• Veicināt tradicionālos saziņas veidus (tikšanās 
klātienē), jo tie bieži vien ir efektīvāki, lai iedro-
šinātu cilvēkus patiesai sadarbībai 

• Vajadzības gadījumā noformēt sadarbību 
(piemēram, parakstot sadarbības līgumus un 
saprašanās memorandus)
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Līdzdalībā balstīta plānošana
un īstenošana

Lai panāktu oglekļneitralitāti/klimatneitralitāti, vietē-
jām iestādēm nāksies koordinēt un/vai īstenot vairā-
kas sarežģītas darbības, kas ietvertas enerģētikas un 
klimata plānos, kuri ir atkarīgi no dažādu ieinteresēto 
pušu līdzdalības. Piemēram, ielu apgaismojuma uz-
labošana ir atkarīga no privātā sektora līdzdalības, 
ja to finansē un īsteno, izmantojot publiskā un pri-
vātā sektora partnerību. Papildus atbalstam, kuru 
var sniegt ieinteresētās puses, īstenotie pasākumi 
var ietekmēt arī pašu ieinteresēto pušu attieksmi. 
Turklāt ieinteresēto pušu iesaistīšana var palīdzēt 
stimulēt izmaiņas uzvedībā, kas vajadzīgas tehnisko 
pasākumu papildināšanai.

No otras puses, iedzīvotājiem, kuri dzīvo un strādā 
pilsētās, ir viedokļi, uzskati un vēlmes attiecībā uz 
to, kā uzlabot pilsētu un tās infrastruktūru un līdz ar 
to arī dzīves kvalitāti. Tāpēc viņiem būtu jāpiedalās 
savas pilsētas vai reģiona ekoloģizācijas un dekar-
bonizācijas projektēšanas un lēmumu pieņemšanas 
procesā. Turklāt iedzīvotāji ir arī patērētāji, tāpēc viņi 
var būt iniciatori pārejai uz klimatneitralitāti, izvēloties 
attiecīgu dzīvesveidu, kas samazina oglekļa emisiju 
un tās ietekmi.

Tāpēc galveno ieinteresēto pušu un sabiedrības, to-
starp privātā sektora ieinteresēto pušu, pilsoniskās 
sabiedrības un vietējās kopienas, aktīva iesaistīšana 
ir būtiski svarīga ilgtermiņa enerģētikas un klima-
ta plānu veidošanā un īstenošanā. Jānodrošina, lai 
iedzīvotāji un galvenās ieinteresētās puses varētu 
aktīvi iesaistīties dažādos dekarbonizācijas procesa 
posmos, jo īpaši pasākumu formulēšanā un īste-
nošanā. Ja rīkosimies šādi, lēmumi un darbības at-
spoguļos vietējās vajadzības un nodrošinās labākus 
risinājumus vietējām problēmām. Turklāt atklāts un 
sadarbīgs process nodrošinās taisnīgu un iekļaujošu 
pāreju uz oglekļneitralitāti/klimatneitralitāti, godīgi 
sadalot ieguvumus. Visbeidzot, līdzdalības principa 
ievērošana politikas veidošanā palīdz panākt plašu 
vienprātību un uzlabo ilgtermiņa enerģētikas un kli-
mata plāna kvalitāti, nodrošina tam lielāku akceptu, 
vairo efektivitāti un leģitimitāti. Vienlaikus tā palīdz 
nodrošināt, ka akcepts plānā iekļautajiem pasāku-
miem ir noturīgs, pasākumi ir dzīvotspējīgi un saņem 
atbalstu.

Praktiski padomi ieinteresēto personu 
un sabiedrības iesaistīšanai ilgtermiņa 
plānu izstrādē

• Izveidot atklātu sadarbības procedūru un 
vairot uzticību

• Paskaidrot ieguvumus no dekarbonizācijas 
(piemēram, tā palielina teritorijas pievilcību 
uzņēmumiem un cilvēkiem, stimulē ekono-
misko attīstību, samazina mājsaimniecību un 
uzņēmumu izmaksas par energoresursiem, 
uzlabo pilsētvidi, cilvēku dzīves kvalitāti un 
veselību)

• Paziņot par priekšrocībām, ko sniedz aktīva 
iesaistīšanās pārkārtošanās procesā 

• Atvieglot sadarbību, veicinot atklātību, sav-
starpējo sapratni un brīvi paužamu viedokļu 
dažādību 

• Virzīt diskusijas/konsultācijas ar uzsvaru uz 
plāna kvalitatīvajiem aspektiem (t. i., redzē-
jumu un dažādajiem apsvērto pasākumu 
veidiem).

• Risināt strīdus un konfliktus, uzskatot tos 
par daļu no sadarbības procesa un iespēju 
argumentu izvirzīšanai

• Tiekties panākt vienprātību par plāna galve-
najiem elementiem

• Saglabāt iespēju izmantot līdzdalības proce-
su arī nākotnē (piemēram, pārveidojot plānu 
vai pārplānojot konkrētus pasākumus)

Tādējādi pirmais solis ir izstrādāt komunikācijas/
materiālu izplatīšanas stratēģiju, kurā izklāstīts, kā 
vietējās/reģionālās iestādes sasniegs savas mērķa 
grupas, ieinteresētās personas un citus galvenos 
dalībniekus, kas pārstāv vietējo sabiedrību. Stratēģijā 
iekļauto pasākumu mērķis ir nodrošināt, lai ieintere-
sētās puses un sabiedrība vienmēr būtu informēta, 
un motivēt to visā pārejas procesā, vienlaikus no-
drošinot arī īstenoto pasākumu un sasniegto rezul-
tātu redzamību. Konkrētāk, ir svarīgi panākt izpratni 
par seku mazināšanas un pielāgošanās pasākumu 
priekšrocībām, piemēram, pozitīvo ietekmi uz iedzī-
votāju labklājību un dzīves kvalitāti, kā arī pilsētām, 
darot tās ērtākas dzīvošanai un pievilcīgākas. Tas 
palīdzēs mazināt iedzīvotāju un ieinteresēto pušu 
bažas un veicinās viņu līdzdalību.

Kad tas ir izdarīts, ieinteresēto pušu un iedzīvotāju 
aktīvo līdzdalību var sekmēt dažādos veidos. Vietē-
jām/reģionālajām iestādēm jāizstrādā iesaistīšanas 
stratēģija, lai parādītu dažādus ieinteresēto pušu un 
iedzīvotāju iesaistīšanas veidus, attiecīgi tos pielā-
gojot, ņemot vērā iesaistīto personu intereses, viņu 
nozīmīgumu pārkārtošanās procesā un ietekmi uz 
to, kā arī paša procesa dažādos posmus. 

Iesaistīšanās līmenis Iesaistīšanas 
un saziņas kanāli

Informācija un izglītība Brošūras, tīmekļa vietne, 
sociālie mediji, publikācijas 
papīra formātā, paziņojumi 
presei, informatīvās kampa-

ņas, izstādes

Informācija un atgriezenis-
kā saite

Konsultāciju centrs, publiski 
pasākumi, telekonferences, 

apsekojumi un anketas, 
aptaujas, vizuālie rīki (pie-

mēram, ĢIS rīki, kas parāda 
energoefektivitāti dažādās 
zonās vai hidroģeoloģisko 

risku)

Iesaistīšana un 
apspriešanās 

Semināri, apaļā galda saru-
nas un citi līdzdalības pasā-
kumi, konsultatīvās sanāks-
mes, forumi, tehnoloģiju un 
risinājumu eksperimentālie 
demonstrējumi, sabiedris-
kās apspriešanas (piemē-
ram, par plāna projektu)

Plašāka iesaistīšana 
(līdzdalība izstrādē un 

īstenošanā)

Konsultatīvās grupas/komi-
tejas, darba grupas, dzīvās/

koprades laboratorijas
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Izpratne par Vietējo 
Kontekstu
Izstrādājot un īstenojot ilgtermiņa enerģētikas un 
klimata plānus, ir svarīgi izprast vietējo situāciju, jo 
problēmas, ar kurām saskaras katra pašvaldība/re-
ģions, kā arī šo pašvaldību/reģionu vajadzības un 
stiprās puses ir atšķirīgas. Svarīgi ir arī apzināt visas 
galvenās ieinteresētās puses un ņemt vērā esošo 
politiku un plānus vietējās pašvaldībās un reģionos.

Vietējās īpatnības

Tāpēc pirmais solis ir noteikt vietējās īpatnības un 
apstākļus, kas varētu palīdzēt, veidojot redzējumu 
par oglekļneitrālu/klimatneitrālu nākotni. Cita star-
pā te var runāt par teritorijas ģeogrāfiju, vietējo vidi, 
demogrāfiju, sociāli ekonomisko situāciju, rūpnie-
cību, vēsturi, vietējiem/reģionālajiem normatīvajiem 
aktiem un enerģijas tirgu. Atšķirīgās un unikālās 
vietējās īpatnības var radīt sarežģījumus teritorijas 
dekarbonizācijā vai pat to apgrūtināt, tāpēc tās būtu 
rūpīgi jāņem vērā, izstrādājot vispārējo plānu. Turklāt 
jāizvērtē iespējamās savstarpējās saiknes, jo tās var 
radīt ne tikai apslēptas iespējas, bet arī šķēršļus, kuri 
var ietekmēt dekarbonizācijas procesu. 

Vietējās situācijas analīze vietējā 
enerģētikas un klimata plāna 
izstrādāšanai Spānijā

• Astūrijas autonomā apgabala pašvaldība 
kopā ar reģiona administrāciju, uzņēmē-
ju asociācijām, arodbiedrībām un citām 
svarīgākajām ieinteresētajām pusēm veica 
analīzi par kopējo ilgtermiņa plānu un jo 
īpaši enerģētikas pārkārtošanas ietekmi 
uz reģionu. To novērtēt bija ļoti svarīgi, jo 
reģionam ir senas ogļu ieguves tradīcijas un 
elektroenerģiju tajā galvenokārt ražo, izman-
tojot fosilo kurināmo (ogles), kā arī reģionam 
ir raksturīga ļoti spēcīga un energoietilpīga 
rūpniecība.

• No analīzes izrietēja, ka jāizstrādā tāda 
reģionālā enerģētikas stratēģija, kurā būtu 
ņemti vērā gan valsts līmenī noteiktie mērķi 
un kritēriji, gan arī reģiona unikālās īpat-
nības, lai enerģētikas pārkārtošana radītu 
iespējas ne vien no enerģētikas un vides 
uzlabošanas viedokļa, bet arī aktivitātes un 
nodarbinātības paaugstināšanas ziņā.

• Vienlaikus saskaņotā veidā notiek darbs 
ar vietējām administrācijām, jo Astūrijas 
Enerģētikas fonds sadarbojas ar dažādiem 
pārvaldības līmeņiem. Konkrētāk, tas ietver 
klimata un ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānu izstrādi vai izstrādes atbalstīšanu, kā 
arī konkrētu enerģijas uzlabošanas projektu 
formulēšanu, kas ir saskaņoti ar reģiona un 
valsts enerģētikas politiku un valsts integ-
rēto klimata un ilgtspējīgas enerģijas plānu. 
Izstrādātajā plānā ir ņemts vērā vietējais 
konteksts un jo īpaši ogļu izmantošana 
elektroenerģijas ražošanai Astūrijā. 

Ieinteresētās puses 

Attiecīgo ieinteresēto personu iesaistīšana ir izšķirošs 
panākumu veicinošs faktors gan vērienīga, realitātē 
balstīta redzējuma ziņā, gan ilgtermiņa plāna izstrādē 
un īstenošanā. Tāpēc obligāti jāveic rūpīga ieintere-
sēto pušu kartēšana, lai nodrošinātu, ka visas gal-
venās ieinteresētās personas ir apzinātas un aktīvi 
iesaistīsies dažādos dekarbonizācijas posmos. 

Plaša ieinteresēto personu spektra iesaistīšana var 
atvieglot pārkārtošanās procesu dažādos sabied-
rības segmentos, savukārt prasmju, speciālo zinā-
šanu un metodoloģiju apvienošana var notikt bez 
jebkādām izmaksām, uzlabojot dialogu un pasākumu 
izstrādi un īstenošanu. 

Būtu jāapsver vismaz šādas ieinteresētās puses: 
valsts iestādes visos pārvaldības līmeņos, pilsonis-
kās sabiedrības organizācijas, enerģētikas aģentūras, 
vietējie uzņēmumi un to apvienības, vietējā rūpniecī-
ba, finanšu iestādes, privātie/sabiedriskie transporta 
uzņēmumi, enerģijas piegādātāji/komunālo pakal-
pojumu sniedzēji, būvniecības uzņēmumi/attīstītāji, 
patērētāju apvienības un akadēmiskās iestādes.

Tā kā pāreja uz 2050. gadu skar dažādas nozares, 
apzināto ieinteresēto pušu interese piedalīties de-
karbonizācijas procesā ar savu ieguldījumu izpau-
dīsies dažādā līmenī. Turklāt ieinteresētajām pusēm 
būs arī atšķirīga “ietekme” uz procesu, proti, tās būs 
savstarpēji atšķirīgas pēc savas spējas veicināt vai 
kavēt ilgtermiņa plānu izstrādi un īstenošanu. Tāpēc 
šie elementi ir jāizvērtē attiecībā uz katru ieinteresē-

to pusi, lai varētu labāk apzināt tās nozīmi kopīgajā 
“kartē”.

Ieinteresēto pušu apzināšanā un prioritāšu noteikša-
nā var palīdzēt šādi soļi:

1. Apzināt visas iespējamās ieinteresētās puses, 
liekot uzsvaru uz tām, kuru intereses pārkārto-
šanās ietekmē vai kuru veiktās darbības skar 
pārkārtošanos, vai kuru rīcībā/pārvaldībā ir in-
formācija, resursi un speciālās zināšanas, kas 
vajadzīgas plāna formulēšanai un īstenošanai, 
un kuru līdzdalība/iesaistīšanās ir nepieciešama 
plāna sekmīgai īstenošanai

2. Novērtēt šo pušu interesi par dažādiem dekar-
bonizācijas procesa posmiem (ieinteresēto pušu 
salīdzināšanai tām var piešķirt vērtējumu ballēs)

3. Pārbaudīt to vietu un ietekmi ilgtermiņa plāna un 
darbību izstrādē un īstenošanā (līdzīgi kā iepriekš, 
pusēm var piešķirt ballēs izteiktu vērtējumu)

4. Novērtēt to iesaistīšanās ietekmi (piemēram, sa-
skaitot iepriekš piešķirtās balles)

Veicot analīzi, varētu ņemt vērā arī ieinteresēto pušu 
“nozīmīgumu”, proti, ciktāl plāna izstrādi un īsteno-
šanu nevar uzskatīt par veiksmīgu, ja nav ņemtas 
vērā ieinteresētajām pusēm raksturīgās vajadzības, 
cerības un problēmas.

Pēc rūpīgas ieinteresēto pušu analīzes turpmāk no-
rādītā ieinteresēto pušu interešu un ietekmes matrica 
var palīdzēt vietējām/reģionālajām iestādēm vizuali-
zēt ieinteresēto pušu intereses (vai arī nozīmīgumu) 
pārkārtošanās procesā un ietekmi uz to.
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Integrēta plānošana un 
sabiedrības līdzdalība 
ilgtspējīgai pilsētu ra-
jonu attīstībai Vācijā 

Freiburgas pilsētā, risinot 
sasāpējušo mājokļu trūkuma 
problēmu, uzsāka darbu pie 
Rīzelfeldas [Rieselfeld] rajo-
na ilgtspējīgas plānošanas. 
Rīzelfeldas 70 hektāru lielas 
jaukta zemes izmantošanas 
veida platības koncepcija 
ietver blīvi izvietotus ener-
goefektīvus ēku kompleksus, 
labu sabiedriskā transporta 
savienojamību, kā arī sociāli 
jauktu un iekļaujošu demo-
grāfisko veidojumu. Kon-
cepcijas izstrādes pamatā 
bija pašvaldībās strādājošo 
lēmumu pieņēmēju, ener-
ģētikas plānotāju, arhitektu, 
konsultantu, uzņēmumu 
īpašnieku, attīstītāju un iedzī-
votāju idejas un vajadzības, 
kas aplūkotas caur vides un 
sociālās ilgtspējības prizmu. 
Rīzelfeldas rajons parāda, 
kā “zaļo” politiku var efektīvi 
īstenot vietējā līmenī.

Matrica savukārt var palīdzēt noteikt, cik lielas pūles 
vietējām/reģionālajām iestādēm vērts ieguldīt, lai ie-
saistītu to vai citu ieinteresēto pusi. Tomēr vienlīdz 
svarīgi ir novērtēt ieinteresēto pušu ieinteresētību (vai 
nozīmīgumu) un ietekmi dažādajos dekarbonizācijas 
procesa posmos, lai labāk noskaidrotu svarīgāko 
ieinteresēto pušu lomas un arī pēc iespējas precīzāk 
definētu posmu, kurā jāpanāk katras ieinteresēto 
personu grupas aktīva līdzdalība.

Pušu ieinteresētība

Apmierināt vajadzības

Gādāt par apmierinātību

Mazsvarīgs

Veltīt minimālas pūles

Svarīgs dalībnieks

Cieši sadarboties

Izrādīt cieņu

Rūpēties par informētībuIe
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Attēls. Ieinteresēto pušu interešu un ietekmes matrica Esošie vietējie un reģionālie plāni

Lai labāk izprastu vietējo kontekstu, vietējām/re-
ģionālajām iestādēm ir svarīgi izpētīt esošos vie-
tējos un reģionālos plānus, jo īpaši tos, kuri skar 
pasākumus, infrastruktūru, pilsētvidi un teritorijā 
patērēto enerģiju. Vietējā un reģionālā līmenī tiek 
veidoti visdažādāko veidu nozaru un starpnoza-
ru plāni; turpmāk ir minēti tie, kuri ir sastopami 
visbiežāk un visvairāk attiecas uz klimata pārmai-
ņu samazināšanas un enerģētikas plānošanu. Šo 
plānu iekļaušana ilgtermiņa enerģētikas un klima-
ta plānos nodrošina sinerģiju starp plānotajiem 
pasākumiem un ļauj izvairīties no nevajadzīgas 
piekāpības.

 Pilsētu ilgtspējīgas     
 mobilitātes plāni (SUMP)

SUMP ir stratēģisks plāns, kas palīdz pilsētām ilgt-
spējīgākā un integrētākā veidā risināt ar transportu 
saistītos izaicinājumus un problēmas pilsētu teritori-
jās. Konkrētāk, šie plāni veicina visu transporta veidu 
līdzsvarotu attīstību, lai apmierinātu iedzīvotāju un 
uzņēmumu mobilitātes vajadzības pilsētās un to ap-
kārtnē, vienlaikus veicinot pāreju uz ilgtspējīgākiem 
transporta veidiem. SUMP izstrāde ir sistemātisks 
process, kurā mobilitātes politika tiek aplūkota kon-
tekstā ar skaidri noteiktu redzējumu un izmērāmiem 
mērķiem, lai risinātu pilsētu mobilitātes ilgtermiņa 
problēmas. Procesa mērķis ir arī nodrošināt, lai iein-
teresētās puses iesaistītos attiecīgajos posmos un 
veidotos sadarbība starp būtiski svarīgām politikas 
jomām un iestādēm. Ilgtspējīgas mobilitātes plāni 
parasti ir brīvprātīgi, lai gan dažos gadījumos tie ir 
obligāti, piemēram, Katalonijas reģionā Spānijā un 
nesen arī Grieķijā – pašvaldībās, kurās ir vairāk nekā 
30 000 iedzīvotāju; savukārt dažās citās valstīs šie 
plāni tiek prasīti, lai varētu piekļūt īpašiem valsts vai 
reģionālā finansējuma veidiem. 

Kopumā šos plānus ir svarīgi ņemt vērā, izstrādājot 
ilgtermiņa enerģētikas un klimata plānus. Konkrētāk, 
ir skaidri redzama sinerģija un savstarpējās saiknes 
starp ilgtspējīgas mobilitātes plānos paredzēto mo-
bilitātes politiku un transporta nozares pasākumiem 
klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās va-
jadzībām.

 Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata  
 rīcības plāni (SECAP) un Ilgtspējīgas  
 enerģētikas rīcības plāni (SEAP)

SECAP un SEAP ir plāni, kas palīdz ierobežot enerģi-
jas pieprasījumu pilsētu teritorijās un mazināt klimata 
pārmaiņas. Abi plāni ir izstrādāti pilsētās, kuras brīvprā-
tīgi pievienojušās Pilsētas mēru pakta iniciatīvai. SEAP 
dokumentā ir izklāstīts, kā pilsēta plāno sasniegt savu 
CO2 samazināšanas mērķi līdz 2020. gadam, savukārt 
SECAP dokumentā ir izklāstīts, kā pilsēta plāno sasniegt 
savu CO2 samazināšanas mērķi līdz 2030. gadam. Abos 
plānos iekļauts pašreizējās situācijas novērtējums, t. i., 
bāzes emisijas inventarizācijas pārskats, skaidri noteikti 
mērķi un uzdevumi, kā arī aprakstīti plānotie pasākumi, 
termiņi, veicamie pienākumi un paredzamā ietekme. 
Tomēr SECAP pievēršas ne tikai klimata pārmaiņu ma-
zināšanai (piemēram, energoefektivitātes palielināšanai 
un atjaunojamu enerģijas avotu apgūšanai), bet arī tam, 
kā pielāgoties klimata pārmaiņām, jo tajā iekļauts riska 
un neaizsargātības novērtējums un īstenojamie pielāgo-
šanās pasākumi. 

Izstrādājot ilgtermiņa plānus, ir ļoti svarīgi ņemt vērā SE-
CAP un SEAP. Jo īpaši jānorāda, ka abos plānos jau ir 
iekļauts bāzes līnijas novērtējums, kā arī vietējo/reģio-
nālo iestāžu veicamie vai jau veiktie īstermiņa un vidēja 
termiņa pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai un 
atjaunojamās enerģijas ražošanai attiecīgajā teritorijā. 
Tāpēc šie pasākumi būtu jāiekļauj enerģētikas un klimata 
plānos 2050. gadam.

Jāatzīmē, ka papildus SECAP un SEAP Eiropā ir vēl 
daudzi dažādi enerģētikas un klimata plānu veidi, kas 
izstrādāti vietējā un reģiona līmenī. Tie var būt brīvprātīgi 
plāni vai plāni, kas pieprasīti valsts tiesību aktos. Šie plāni 
ir atšķirīgi atkarībā no attiecīgajām nozarēm un plānu 
izstrādē izmantotās metodoloģijas, taču tos arī būtu 
vienlīdz svarīgi ņemt vērā, sastādot ilgtermiņa enerģē-
tikas un klimata plānus. Piemēram, Grieķijā vietējām un 
reģionālajām iestādēm ir jāizstrādā energoefektivitātes 
plāni pašvaldību un reģionālajām ēkām, atjauninot tos 
ik pēc diviem gadiem, savukārt reģioniem ir jāizstrādā 
plāni, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Vācijā pašval-
dību enerģētikas un klimata plānu izstrādi finansē Valsts 
klimata iniciatīva (vācu valodā – Nationale Klimaschut-
zinitiative (NKI)). Polijā pašvaldības jau ir izstrādājušas 
mazoglekļa ekonomikas plānus (PGN) ar valsts un re-
ģiona līdzfinansējumu. Rumānijā vietējās iestādes strādā 
pie energoefektivitātes uzlabošanas plāna (Planul de 
Imbunatatire a Eficientei Energetice (PIEE)).
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Valsts un vietējā līmeņa plānošanas do-
kumenti, ko izmanto vietējo enerģētikas 
un klimata plānu sagatavošanai Latvijā

Latvijā pārskatīja esošos valsts un vietējā līmeņa 
plānošanas dokumentus un tos integrēja pašval-
dību izstrādātajos vietējos enerģētikas un klimata 
plānos, kuri tapa ar projekta C-Track 50 atbalstu. 
Tie citu starpā bija
• Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti – ilgt-

spējīgas attīstības stratēģijas, attīstības prog-
rammas, teritorijas plāni

• Valsts plānošanas dokumenti: Nacionālais 
enerģētikas un klimata plāns 2030. gadam un 
Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstī-
bai līdz 2050. gadam

Stratēģiskā 
Redzējuma Veidošana
Rūpīgi jānosaka reģiona/pašvaldības dekarbonizā-
cijas stratēģiskie virzieni, lai nodrošinātu integrēta 
ilgtermiņa enerģētikas un klimata plāna izstrādi. Tā-
pēc ir ļoti svarīgi, lai tiktu izstrādāts skaidrs, vērienīgs, 
bet arī reālistisks redzējums par dekarbonizāciju. Šī 
redzējuma veiksmīgums būs atkarīgs no tā, kāda 
ir izpratne par vietējo situāciju, vai apzinātas visas 
galvenās ieinteresētās puses un vai tiek pienācīgi 
ņemta vērā jau esošā politika, plāni un noteikumi 
visos līmeņos.

“Redzējums bez rīcības nav nekas 
vairāk kā sapnis. Rīcība bez redzē-
juma nav nekas vairāk kā laika pa-

vadīšana. Taču redzējums, kam seko 
rīcība, var mainīt pasauli.” 

Džoels Bārkers
(Joel Barker)

 Atkritumu apsaimniekošanas plāni

Atkritumu apsaimniekošanas plānu mērķis parasti ir 
nodrošināt vides un cilvēku veselības aizsardzību, no-
vēršot vai samazinot atkritumu rašanos un samazinot 
atkritumu apsaimniekošanas, savākšanas, reģenerāci-
jas un apglabāšanas negatīvo ietekmi. Šādi plāni ļauj 
valsts sektora iestādēm novērtēt esošo situāciju savā 
teritorijā (piemēram, attiecībā uz katrā atkritumu plūsmā 
radītajiem atkritumiem), noteikt mērķus un piemērotas 
stratēģijas, kas jāievieš, un noteikt vajadzīgos īstenoša-
nas pasākumus. Saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvu 
dalībvalstīm ir jāsagatavo valsts atkritumu apsaimnie-
košanas plāni, savukārt dažās valstīs šis pienākums 
tiek deleģēts reģionālajām un/vai vietējām iestādēm. 
Piemēram, reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni 
Itālijā un vietējie un reģionālie plāni Grieķijā ir obligāti.

Kopumā atkritumu efektīva apsaimniekošana var sa-
mazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju no atkritumu po-
ligoniem, kā arī autoparkiem, materiāliem un enerģijas 
patēriņa. Turklāt, izvairoties no atkritumiem un tos at-
gūstot (t. i., otrreizējo izejvielu vai enerģijas veidā), tiek 
novērsta emisija citās ekonomikas nozarēs, piemēram, 
enerģētikā un mežsaimniecībā. Tādējādi, šo plānu caur-
lūkošana dod acīmredzamus ieguvumus savstarpējo 
saikņu izsekošanā, izstrādājot ilgtermiņa enerģētikas 
un klimata plānus.

 Teritorijas, zemes izmantošanas    
un pilsētu attīstības plāni

Šādi plāni nodrošina stratēģisku pamatu pilsētas vai te-
ritorijas izaugsmei, nosakot telpas fizisko izmantojumu, 
kas ietekmēs cilvēku dzīvesveidu un pārvietošanos. 
Šo plānu mērķis bieži ir panākt efektīvu zemes izman-
tošanu, novērst konfliktsituācijas saistībā ar zemes iz-
mantošanu un ierobežot pilsētu izplešanos, vienlaikus 
saglabājot dabai draudzīgu un atvērtu telpu un aizsar-
gājot dabas resursus. Lai gan šādi plāni nav obligāti, 
lēmumus par zemes izmantošanu un pilsētu attīstību 
parasti pieņem vietējā vai reģiona līmenī.

Izstrādājot ilgtermiņa enerģētikas un klimata plānus, ir 
svarīgi ņemt vērā teritorijas, zemes izmantošanas pār-
valdības un pilsētu attīstības plānus, jo tie var palīdzēt 
labāk plānot pielāgošanās pasākumus klimata pārmai-
ņām, lai palielinātu noturību pret šīm pārmaiņām un 
novērstu tādu klimata radītu ietekmi kā plūdi, sausums, 
ūdens trūkums un karstuma radītais stress.

 Vietējā līmeņa stratēģiskie plāni

Stratēģiskā plānā ir formulēts vietējais/reģionālais 
redzējums un mērķi, apzinātas iedzīvotāju un vie-
tējo uzņēmumu prioritārās jomas un izklāstīts, kā 
teritorija plāno sagatavoties pastāvīgi notiekošajām 
pārmaiņām reģiona, provinces un globālā līmenī. Tas 
kalpo kā ceļvedis tematisko plānu izstrādei, mēr-
ķu sasniegšanai vajadzīgo pasākumu izstrādei un 
pareizai resursu ieguldīšanai. Tematiskie plāni bieži 
aptver vairākas nozares, piemēram, pilsētplānošanu, 
mobilitāti, enerģijas pārvaldību un ražošanu, ēkas, 
lauksaimniecību, atkritumu apsaimniekošanu, eko-
nomikas attīstību un tūrismu. 

Vietējie stratēģiskie plāni var sniegt informāciju ilg-
termiņa enerģētikas un klimata plānu izstrādei, jo 
tajos parasti ir iekļauti galvenie pasākumi, ko vietējās/
reģionālās iestādes plāno īstenot īstermiņā, vidējā 
termiņā un/vai ilgtermiņā un kas var veicināt klimata 
pārmaiņu mazināšanos un pielāgošanos tām.

Visbeidzot, atkarībā no valsts un reģiona var būt pie-
ejami citi nozaru plāni, kas jāņem vērā, izstrādājot 
ilgtermiņa enerģētikas un klimata plānus, piemēram, 
plāni lauksaimniecībai, tūrismam, transportam, vides 
aizsardzībai un dabas katastrofu novēršanai. Pie-
mēram, Grieķijā nesen tika pieņemts likums, ar kuru 
lielām un vidējām pašvaldībām jāizstrādā elektrisko 
transportlīdzekļu uzlādes plāni, lai noteiktu publiski 
pieejamu uzlādes punktu atrašanās vietas elektris-
kajiem transportlīdzekļiem un stāvvietām, tādējādi 
veicinot e-mobilitāti.
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Politika/regulējums  

ES emisiju samazināšanas mērķis 2030. gadam pašlaik 
ir 40 %. Nesen Eiropas Parlaments atbalstīja klimatne-
itralitātes sasniegšanu līdz 2050. gadam un mērķi līdz 
2030. gadam samazināt emisiju par 60 % (salīdzināju-
mā ar 1990. gada līmeni), un šis mērķis ir vērienīgāks 
nekā Komisijas priekšlikums par 55 % samazinājumu 
un pašreizējais 40 % samazinājuma mērķis. Eiropas 
Parlamenta deputāti aicina Komisiju noteikt papildu 
starpposma uzdevumu 2040. gadam, lai nodrošinātu 
virzību uz galamērķi. 

Lai gan ES enerģētikas un klimata politika ir pamats 
dalībvalstu politikai un noteikumiem, starp dalībvalstīm 
šai ziņā var būt atšķirības. Piemēram, no piecām ES 
valstīm, kas jau ir noteikušas klimata neitralitātes mērķi 
tiesību aktos, Zviedrijas mērķis ir sasniegt nulles tīro 
emisiju līdz 2045. gadam, savukārt Dānija, Francija, Vā-
cija un Ungārija plāno to sasniegt līdz 2050. gadam. Tā 
kā valsts politika veido pamatu vietējām/reģionālajām 
stratēģijām un plāniem, ir svarīgi, lai vietējās/reģionālās 
iestādes gūtu skaidru izpratni par pašreizējo valsts po-
litiku un tiesisko regulējumu, kas ietekmē dekarbonizā-
cijas procesu un var iezīmēt robežas apsvērtajām dar-
bībām un pasākumiem. Tāpēc jāpārskata šādi aspekti:

• Valsts, reģionālie un vietējie mērķrādītāji (tostarp kon-
krēti mērķi, kas noteikti katrai nozarei, piemēram, 
enerģētikai, atkritumu apsaimniekošanai un ūdens-
saimniecībai) politiskajās nostādnēs un regulējumā

• Tiesiskais regulējums (tiesību akti par licencēšanu 
un atļaujām, publiskā iepirkuma procedūras, pa-
kalpojumi un sabiedrisko darbu procedūras, vides 
ierobežojumi, vēsturiski/kultūras apsvērumi utt.), 
kas var ietekmēt pasākumu īstenošanu

Skaidri izprotot politiku un tiesisko regulējumu, vietējās/
reģionālās iestādes var labāk novērtēt iespējas, ierobe-
žojumus un problēmas, ko nāksies pārvarēt. Piemē-
ram, var apzināt novecojušus vietējos juridiskos/atļauju 
ierobežojumus, ļaujot vietējai/reģionālajai iestādei tos 
pārskatīt, lai veicinātu dekarbonizācijas procesu. Vēl 
vienu piemēru veido visas tiešās un netiešās subsīdi-
jas fosilajam kurināmajam, kas ES līmenī pakāpeniski 
jāpārtrauc vēlākais līdz 2025. gadam. Tas nozīmē, ka 
vietējās/reģionālās iestādes nevar šādas subsīdijas 
izmantot savā labā, nedz arī piešķirt tās citiem (pie-
mēram, neefektīvu veco apkures katlu aizstāšanai ar 
efektīvākiem).

C-Track 50:
ziņojums. Vienpadsmit valstu ziņo-
jumi, kuros pārskatīts enerģētikas 
plānošanas process

Šis ziņojums var būt vērtīgs informācijas avots 
par regulējumu un politikas nostādnēm da-
žādos valdības līmeņos vienpadsmit Eiropas 
valstīs. Konkrētāk, tajā ir
• Pārskats par valstu galvenajiem nacio-

nālajiem mērķrādītājiem enerģētikas un 
klimata jomā, kas jāsasniedz līdz 2030. un 
2050. gadam, un pārskats par ES un valstu 
centrālo iestāžu attiecībām (ES mērķu sa-
sniegšanai ieviestās procedūras)

• Pārskats par valsts mērķrādītāju noteikša-
nas procedūru šajās Eiropas valstīs

• Pārskats par valstu nacionālo enerģētikas 
un klimata politikas plānu formulēšanas 
procesu (ņemot vērā vietējo un reģionālo 
pašvaldību funkcijas un iesaistīšanos na-
cionālo plānu veidošanas procesā)

• Apraksts par nozīmīgu, dažādus valdības 
līmeņus pārstāvošu dalībnieku mijiedarbību 
ar valsts centrālajām iestādēm.

• Funkciju un pienākumu analīze (ministriju 
un departamentu, kā arī ar šīm struktūr-
vienībām saistīto valsts līmeņa iestāžu, 
piemēram, valsts enerģētikas aģentūru, 
funkciju un pienākumu analīze)

Vietējā redzējuma veidošana Vācijā

• Konstances pilsētas dome 2019. gadā 
vienprātīgi pieņēma rezolūciju par ārkārtas 
situāciju klimata jomā. Lai klimata aizsar-
dzībai piešķirtu augstāko prioritāti, kā tika 
solīts rezolūcijā, papildus pamata organi-
zatoriskajiem pasākumiem tika pieņemti 
sākotnējie lēmumi par jautājumiem un pro-
jektiem, kas bija būtiski saistīti ar klimatu. 

• Gada laikā tika izstrādāts pasākumu ko-
pums. Lai nodrošinātu nepieciešamos 
resursus ne tikai personāla un organiza-
toriskā ziņā, bet arī finansiāli, 2019. gada 
beigās pieņēma arī budžetu, lai reaģētu uz 
klimata pārmaiņām. 

• Sabiedrība, kā arī skolas, uzņēmumi un 
citas vietējās ieinteresētās puses ir aktīvi 
iesaistītas, ne tikai piedaloties īpašajos 
sabiedrības iesaistīšanai paredzētajos pa-
sākumos, bet arī tāpēc, ka administrācija 
pastāvīgi ziņo sabiedrībai par paveikto.

Redzējuma veidošana

Vietējās/reģionālās iestādes redzējums nosaka vir-
zienu, kādā tā vēlas doties. Tajā ir skaidri izteiktas 
vietējo/reģionālo iestāžu politiskās saistības, un iedzī-
votājiem un ieinteresētajām pusēm ar to tiek stingri 
pavēstīts, kā plānots attīstīt teritoriju nākotnē, radot 
pamatu būtiskiem ieguldījumiem pilsētvidē, infra-
struktūrā un ēkās. 

Kopumā pilsētas/reģiona redzējumam jābūt vērienī-
gam, bet vienlaikus arī balstītam realitātē. Tam būtu 
jāatbilst ES redzējumam par klimatneitralitātes sa-
sniegšanu līdz 2050. gadam, kā arī par noturīguma 
panākšanu pret klimata pārmaiņām. Redzējumā būtu 
jāņem vērā arī vietējās sabiedrības vajadzības un 
cerības, tāpēc ideālā gadījumā tas būtu jāizstrādā 
sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm.

https://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/View%20Report.pdf
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Uzdevumi un sasniedzamie mērķi

Kad redzējums ir izveidots, tas ir jāpārvērš konkrētā-
kos uzdevumos un mērķos, arī tādos, kas paredzēti 
dažādajām nozarēm, kurās vietējās/reģionālās ies-
tādes plāno rīkoties. Salīdzinot šos mērķus ar paš-
reizējo situāciju uz vietas, var labāk noteikt darbības, 
kas vajadzīgas vēlamo uzdevumu izpildei.

Kopumā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem jā-
atbilst SMART kritērijiem, proti, tiem jābūt šādiem:

• konkrētiem (specific) – t. i., nepārprotami defi-
nētiem, mērķtiecīgiem un detalizētiem, skaidri 
norādot, kas jādara, kā jādara un kam uzdevums 
uzticēts

• izmērāmiem (measurable) – jāapstiprina īpaši rā-
dītāji, lai nodrošinātu, ka mērķu un uzdevumu sa-
sniegšanas gaitu var pārredzami uzraudzīt (kWh, 
ieguldījumi, procentuālais samazinājums utt.)

• sasniedzamiem (achievable) – t. i., iespējamiem 
un sasniedzamiem ierosinātajā termiņā, ņemot 
vērā pieejamos resursus (piemēram, budžetu un 
cilvēkresursus)

• būtiskiem (relevant) –  jo īpaši vietējās/reģionālās 
iestādes izvirzītā redzējuma sasniegšanai

• ierobežotiem laikā (time-bound) – t. i., ar noteiktu 
izpildes termiņu vai grafiku 

Turklāt mērķiem un uzdevumiem jābūt vērienīgiem, 
lai nodrošinātu, ka tiek panākta oglekļneitralitāte/
klimatneitralitāte, un skaidri formulētiem, lai visi tos 
saprastu. 

Tāpēc ilgtermiņa enerģētikas un rīcības plānā jābūt 
skaidri izteiktai atsaucei uz klimata pārmaiņu seku 
mazināšanas un pielāgošanās mērķiem un nospraus-
tajiem uzdevumiem. Konkrētāk, tajā jāiekļauj siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītājs 
(%), kā arī enerģijas ietaupījumu un/vai enerģijas 
ražošanas mērķrādītāji. Turklāt būtu lietderīgi pare-
dzēt nozarēm specifiskus mērķus. No otras puses, 
pielāgošanās uzdevumos skaidri jārisina teritorijas 
neaizsargātības un riska jautājumi, nosakot vēlamo 

ietekmi (pat ja ir runa par izvairīšanos no negatīvas 
ietekmes, ko ne vienmēr ir viegli izmērīt). Pēdējo no 
minētajiem ietekmes veidiem arī būtu jāiekļauj paš-
reizējos attīstības plānos un esošajās nozaru stratē-
ģijās, kā arī plānos klimata pārmaiņu mazināšanai.

Saskaņā ar ES Mazoglekļa ekonomikas ceļvedi Eiro-
pas Savienībai līdz 2050. gadam jāpanāk iekšzemes 
emisiju samazinājums vismaz par 80 % (salīdzināju-
mā ar 1990. gadu), lai sasniegtu globālo mērķrādītāju 
2 °C. No veiktās analīzes izriet, ka tas ir gan tehniski 
iespējams, gan ekonomiski realizējams. Vietējām/re-
ģionālajām iestādēm būtu jāuzņemas šīs problēmas 
risināšana un jācenšas līdz 2050. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisija savā teritorijā vismaz 
par 80 %.

Turklāt vietējām/reģionālajām iestādēm jānosaka arī 
starpposma mērķi, lai nodrošinātu, ka pilsēta/reģions 
virzās uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. Šie starp-
posma mērķi palīdzēs arī vietējiem politiķiem un lē-
mumu pieņēmējiem labāk izprast uzdevuma – panākt 
oglekļneitralitāti/klimatneitralitāti līdz 2050. gadam 
– vērienu, lai ietekmētu un labāk veidotu turpmākās 
stratēģijas, plānus un darbības.

Apņemšanās Īstenot 
Redzējumu
Ceļš uz dekarbonizāciju ir tāls, un tajā ir nepiecie-
šams pastāvīgs atbalsts un resursi. Apņemšanās 
īstenot redzējumu ir nozīmīga apņemšanās jebkurai 
vietējai/reģionālai iestādei.

Lēmumu pieņēmējiem un politiķiem var būt ievē-
rojama loma šajā procesā. Viņi var piešķirt svarīgu 
nozīmi dekarbonizācijas prioritātēm politiskajā prog-
rammā un rosināt politikas un tiesību aktu pārska-
tīšanu, lai tādējādi atvieglotu ilgtermiņa enerģētikas 
un klimata plānā iekļauto darbību īstenošanu. Viņi 
var arī atbalstīt pasākumu īstenošanas vai finansē-
juma pieprasīšanas apstiprināšanas procesu, kā arī 
nodrošināt, ka pašvaldības/reģionālais budžetā tiek 
iedalīts konkrēts finansējums pasākumu izstrādes, 
īstenošanas un/vai uzraudzības segšanai. 

Var secināt, ka jāveicina spēcīgs politiskais atbalsts, 
lai nodrošinātu plāna sekmīgumu no tā izstrādes 
līdz īstenošanai un uzraudzībai. Var panākt, ka šis 
atbalsts kļūst pastāvīgs, nodrošinot, ka ilgtermiņa 
enerģētikas un klimata plānu apstiprina pašvaldības/
reģionālā padome (vai līdzvērtīga lēmējinstitūcija). Al-
ternatīvi, lai iedibinātu procesu ilgtermiņā, var pietikt 
ar pilsētas domes oficiālu apņemšanos. 
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Redzējuma 
Pārvēršana
Darbībā

Redzējuma noteikšana

Bāzes līnijas definēšana

Pasākumu izstrāde

Tādēļ pilsētās un reģionos jāizstrādā rīcības plāni, kas 
aptver visas šīs darbības, lai nodrošinātu netraucētu 
un efektīvu pārkārtošanos. Plānā jāiekļauj vismaz šādi 
komponenti:

• Vietējo/reģionālo iestāžu redzējums, mērķi un uzde-
vumi

• Vietējo īpatnību apraksts, līdztekus norādot savstar-
pējo saistību starp attiecīgo plānu un citām valsts, 
reģionālajām un vietējām politiskajām nostādnēm un 
plāniem

• Bāzes linijas novērtējums, kas ietver siltumnīcefek-
ta gāzu/oglekļa dioksīda emisijas inventarizāciju, lai 
noteiktu galvenos antropogēnos emisijas avotus, un 
klimata pārmaiņu riska un neaizsargātības novērtē-
jums, lai noteiktu un novērtētu apdraudējumus un 
neaizsargātās nozares

• Seku mazināšanas un pielāgošanās pasākumi, ko 
īstenos vietējās vai reģionālās iestādes, kā arī pasāku-
mi, kas prasa iedzīvotāju, vietējo uzņēmumu un citu 
ieinteresēto pušu kopīgus centienus

• Īstenošanas process, kas ietver galvenos veicamos 
pasākumus, iespējamos finansēšanas mehānismus, 
kuri būtu jāizpēta, un veidus, kā iesaistīt dažādas iein-
teresētās puses un pilsonisko sabiedrību

• Rezultātu uzraudzība un pasākumu novērtēšana, lai 
izmērītu to efektivitāti un apsvērtu tos vēlreiz, kad tiks 
veikta rīcības plāna pārskatīšana

Svarīgi faktori, kas palīdz veiksmīga dekarbonizācijas plāna 
izstrādē, ir precīzu datu pieejamība un analīze, plaši pētī-
jumi par tehnoloģiskajām perspektīvām, pasākumi, kuros 
tiek ņemts vērā vietējā situācija, un stabila pārvaldības 
struktūra.

Ņemot vērā, ka enerģētikas un klimata plānos virzībai uz 
oglekļneitralitāti/klimatneitralitāti ir iekļauti gan īstermiņa 
pasākumi, gan arī pasākumi, kas veicami vidējā termiņā 
un ilgtermiņā, ir svarīgi, lai plāni tiktu uzskatītas par “dzī-
viem” dokumentiem. Tāpēc plāni ir regulāri jāpārskata, lai 
nodrošinātu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un ņemtu vērā 
tehnoloģiskos sasniegumus, izmaiņas tiesiskajā regulēju-
mā un citas būtiskas norises, lai plāni nenovecotu.

Lai jebkādu dekarbonizācijas redzējumu efektīvi 
īstenotu, reģioniem un pašvaldībām ir skaidri jāde-
finē bāzes līnija savā teritorijā, jānosaka piemēroti 
pasākumi redzējuma īstenošanai un pēc tam tie 
jāizstrādā, jāīsteno, jāuzrauga un jānovērtē. 

Pasākumu īstenošana

Pasākumu uzraudzība 
un izvērtēšana
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Ir pieejamas vairākas sīki izstrādātas rokasgrāmatas 
un rīki, kas palīdz vietējām un reģionālajām iestādēm 
šādus plānus izstrādāt. Piemēram,

• Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs ir 
izstrādājis Pilsētas mēru pakta (CoM) parakstītāju 
ceļvedi “Kā izstrādāt ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata rīcības plānu (SECAP)”, kurā ietverta in-
formācija par SECAP procesu, dots ieskats bāzes 
emisijas inventarizācijas pārskatu un riska un ne-
aizsargātības novērtējumu izstrādē, kā arī iekļauti 
pasākumi un politika, kuru var īstenot vietējā līmenī.

• Pilsētas mēru pakta Eiropas birojs un Eiropas Vides 
aģentūra ir kopīgi izstrādājušas Pilsētu pielāgoša-
nās atbalsta instrumentu,kurš palīdz lietotājam soli 
pa solim veikt pasākumus, lai izstrādātu un īstenotu 
pielāgošanās stratēģiju, un nodrošina vērtīgus vad-
līniju materiālus un rīkus.

• Globālā mēru pakta (GcoM) ietvaros ir izstrādāta 
vienota ziņošanas sistēma (CRF), lai racionalizētu 
mērīšanas un ziņošanas procedūras un nodrošinātu 
saprātīgu klimata pasākumu plānošanu, īstenošanu 
un uzraudzību. 

• Globālajā protokolā par Kopienas mēroga siltum-
nīcefekta gāzu emisiju inventarizācijas pārskatiem 
(GPC) pilsētām un vietējām pašvaldībām ir piedā-
vāta stabila, pārredzama un pasaulē atzīta sistēma 
pilsētu siltumnīcefekta gāžu vienveidīgai identificē-
šanai, aprēķināšanai un ziņošanai par tām. 

• Pilsētu klimata vadības grupa C40 līdztekus citiem 
noderīgiem resursiem un instrumentiem ir izstrā-
dājusi vadlīniju dokumentu klimata pārmaiņu riska 
novērtējuma veikšanai saskaņā ar Globālo mēru 
paktu un C40 pilsētām izvirzītajām prasībām, kā 
arī pilsētu Ziņošanas un informācijas sistēmas (CI-
RIS) rīku SEG inventarizācijas datu pārvaldībai un 
paziņošanai.

• Līdztekus citiem noderīgiem resursiem un instru-
mentiem apvienība “Vietējās pašvaldības – ilgtspē-
jai” (ICLEI) ir izstrādājusi rokasgrāmatu, lai palīdzētu 
pilsētām izvirzīt zinātniski pamatotus mērķus 2030. 
un 2050. gadam, un klimatneitralitātes satvaru.

• Apvienoto Nāciju Organizācijas Iedzīvotāju apmet-
ņu programmas (UN-Habitat) ietvaros ir publicēti 
“Pamatprincipi pilsētu klimata rīcības plānu vei-
došanai”, kuros aplūkoti tipiski soļi pilsētas līmeņa 
klimata rīcības plānošanā, ņemot vērā ierosinātu 
globāli piemērojamu principu kopumu (parādīts 
turpmāk/iepriekš), kā arī papildu materiālus.

Enerģētikas aģentūras, kas palīdz veikt 
pāreju uz klimatneitralitāti vietējā un 
reģionu līmenī

Lai stimulētu pieredzes veidošanos enerģētikas 
politikas īstenošanas problēmu risināšanā vietējā 
un reģionu līmenī, visā Eiropā ar ES atbalstu ir 
izveidotas vairāk nekā 250 vietējās un reģionālās 
enerģētikas aģentūras (ar programmu SAVE un 
Saprātīga enerģija Eiropai palīdzību). Saskaņā ar 
datiem no 2002. gadā uzsāktās Eiropas iniciatī-
vas ManagEnergy, ar kuras atbalstu reģionālās 
un vietējās enerģētikas aģentūrām kļūst par 
enerģētikas pārkārtošanās procesa līderiem 
un palielina ieguldījumus ilgtspējīgā enerģētikā 
reģionos un pilsētās, pašlaik Eiropā darbojas 
vairāk nekā 350 enerģētikas aģentūru. 
Enerģētikas aģentūras parasti sniedz palīdzību 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām klimata 
un enerģētikas plānu izstrādē un noslīpēšanā, 
kā arī veicina ilgtspējīgas enerģētikas politikas 
ieviešanu un atbalsta projektu īstenošanu. Tās arī 
veicina energoefektivitāti, atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu un ilgtspējīgu transportu.
Enerģētikas aģentūru sniegtais atbalsts ir ļoti 
svarīgs, jo īpaši tāpēc, ka vietējām un reģionā-
lajām pašvaldībām bieži vien nav pietiekamu 
zināšanu, pieredzes un/vai cilvēkresursu, lai 
izstrādātu klimata un enerģētikas plānus. Turklāt 
enerģētikas aģentūrām ir izpratne par pašrei-
zējo situāciju, jo īpaši uz vietas raksturīgajām 
problēmām un jautājumiem, kas gaida risināju-
mu. Tāpēc enerģētikas aģentūras var palīdzēt 
pašvaldībām un reģioniem izstrādāt kvalitatīvus, 
vērienīgus, bet arī reālistiskus plānus un pēc tam 
veicināt to īstenošanu. 
Enerģētikas aģentūras, kas darbojas kā projektu 
izstrādātājas, datu apkopotājas un valsts sek-
tora iestāžu koordinatores, ir unikālā stāvoklī, lai 
atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu attiecīgajos 
reģionos un pilsētās.

Turklāt ir vairākas organizācijas, kas atbalsta vietējās 
un reģionālās iestādes šādu plānu izstrādē, piemē-
ram, Pilsētas mēru pakta koordinatori, Pilsētas mēru 
pakta atbalstītāji un enerģētikas aģentūras.

Pilsētu klimata rīcības plāna vei-
došanas pamatprincipi

Vērienīgs
Noteikt mērķus un īstenot darbības, kas pa-
kāpeniski ļautu realizēt vērienīgu redzējumu

Iekļaujošs
Visās plānošanas un īstenošanas stadijās 
iesaistīt daudzus pilsētas pašvaldības de-
partamentus, ieinteresētās puses un vietē-
jos iedzīvotājus (īpašu uzmanību pievēršot 
marģinalizētajām grupām)

Taisnīgs
Rast veidus taisnīgai klimata pārmaiņu 
radīto risku risināšanai, daloties ar darbību ra-
dītajām izmaksām un ieguvumiem visā pilsētā

Vispusīgs un integrēts
Konsekventi veikt pielāgošanās un klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumus da-
žādos sektoros, kā arī atbalstīt plašākas 
reģionālās iniciatīvas un īstenot augstāka 
pārvaldes līmeņa prioritātes, kad tas ir 
iespējams un vajadzīgs

Būtisks
Rosināt rentablas darbības, ko dalībnieki 
var reāli īstenot, ņemot vērā viņiem piešķir-
tās pilnvaras, finanses un resursus

Reāls
Rosināt rentablas darbības, ko dalībnieki 
var reāli īstenot, ņemot vērā viņiem piešķir-
tās pilnvaras, finanses un resursus

Balstīts uz pierādījumiem 
Atspoguļot zinātnes atziņas un izpratni par 
vietējo kontekstu, kā arī, pieņemot lēmu-
mus, izmantot neaizsargātības un emisijas 
novērtējumus un citus empīriskus datus

Pārredzams un
verificējams
Pieņemt lēmumus atklātā procedūrā un 
noteikt kvantificējamus mērķus, par kuriem 
var atskaitīties un kurus var neatkarīgi verifi-
cēt un izvērtēt 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 
https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/143_GHGP_GPC_1.0.original.pdf?1426866613 
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/143_GHGP_GPC_1.0.original.pdf?1426866613 
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities 
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities 
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories 
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories 
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/11/SBTs-for-cities-guide.pdf
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/11/SBTs-for-cities-guide.pdf
https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEIs_Climate_Neutrality_Framework.pdf 
https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEIs_Climate_Neutrality_Framework.pdf 
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Bāzes emisijas inventarizācijas pārskats

Siltumnīcefekta gāzu emisijas inventarizācija ļauj no-
teikt galvenos antropogēnos emisijas avotus nozaru 
griezumā vietējā/reģionālajā teritorijā. Tā arī palīdz 
noteikt konkrētus mērķrādītājus, sakārtot darbības 
pēc to prioritātes un uzraudzīt mērķrādītāju sasnieg-
šanā gūtās sekmes. Izstrādājot siltumnīcefekta 
gāzu inventarizācijas pārskatu, vietējām/reģio-
nālajām iestādēm jārīkojas šādi:

• Rūpīgi jāapsver, kuru gadu izvēlēties inventarizā-
cijas pārskata bāzes līnija, proti, jānosaka bāzes 
gads, ar kuru tiks salīdzināts emisijas samazinā-
šanas mērķrādītājs. ES saistībās par SEG emi-
sijas samazināšanu ir minēts 1990. gads, savu-
kārt ES Kopīgo centienu lēmumā bāzes gads 
ir 2005. gads. Parasti vietējām un reģionālajām 
iestādēm par bāzes gadu iesaka izvēlēties vienu 
no minētajiem gadiem, tomēr pirms tam rūpīgi 
jāapsver, kurš gads ticis izvēlēts par bāzes gadu 
vietējiem mērķrādītājiem iepriekš, kā arī jāpievērš 
uzmanība pietiekami plašu un ticamu datu pie-
ejamībai laika periodā.

• Jāizvēlas piemērota metodoloģija, kas ir saska-
ņota ar jau esošajām saistībām (piemēram, Pil-
sētas mēru pakta parakstītāja saistībām) un/vai 
centieniem. No šīs metodoloģijas parasti izriet 
apsveramās emisijas apjoms. Piemēram, izman-
tojot uz pasākumiem balstītu pieeju, kā to bie-
ži dara vietējās iestādes Eiropā, tiek uzskaitīta 
emisija, kas rodas enerģijas patēriņa rezultātā 
pilsētas pašvaldības teritorijā vai nu tieši (dedzi-
not kurināmo), vai netieši (patērējot elektrību un 
enerģiju siltumam/dzesēšanai). Izvēloties meto-
doloģiju, jāņem vērā datu pieejamība par vietējo 
teritoriju, piemēram, jānovērtē, vai ir pieejami ti-
cami dati par transporta nozares darbību attiecī-
gajā teritorijā vai arī pieejamie dati attiecas tikai uz 
degvielas pārdošanu. Citi svarīgi metodoloģiski 
apsvērumi attiecas uz to, kuras siltumnīcefekta 
gāzes iekļaut pārskatā (piemēram, tikai CO2 emi-
siju vai arī CO2, CH4 un N2O emisiju) un kurus 
emisijas koeficientus izmantot (vietējos emisijas 
koeficientus vai arī standarta valsts/ES/globālā 
mēroga emisijas koeficientus, piemēram, IPCC 
(2006) un Pilsētas mēru pakta standarta emisijas 
koeficientus, kas sniegti Rokasgrāmatā).

Bāzes Līnijas 
Novērtējums
Izpratne par to, kuras nozares pastiprina klimata 
pārmaiņas un cik lielā mērā tas notiek, ir svarīga, lai 
labāk noteiktu prioritātes un izstrādātu pasākumus 
klimata pārmaiņu mazināšanai. No otras puses, iz-
pratne par potenciālajiem klimata apdraudējumiem 
nākotnē un šo apdraudējumu iespējamo ietekmi uz 
pilsētām teritoriālajā un nozaru griezumā ir būtiska, 
lai labāk sakārtotu prioritātes un izstrādātu pielāgo-
šanās pasākumus klimata pārmaiņām un vairotu no-
turību pret tām. Tāpēc ir būtiski rūpīgi izvērtēt bāzes 
līniju attiecībā uz enerģētiku un siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, kā arī klimata apdraudējumiem, neaizsargā-
tību un politikas nozarēm, ko iepriekšminētie faktori 
ietekmē. 

• Jāapzina visi nozīmīgie emisiju avoti teritorijā, kā 
arī ar citām darbībām saistītās nozares, kurās 
vietējā/reģionālā pašvaldība plāno rīkoties, un 
kvantitatīvi jānosaka enerģijas patēriņš, atjau-
nojamās enerģijas ražošana un emisija. Parasti 
emisijas avotu minimumu, ko vietējām un reģio-
nālajām pašvaldībām iesaka iekļaut, veido ēkas 
(galvenokārt dzīvojamās, komerciālās un paš-
valdības/iestāžu ēkas un platības) un transports 
(piemēram, pašvaldības, sabiedriskais, privātais 
un komerctransports, tostarp dažādi transporta 
veidi, piemēram, autotransports, dzelzceļu un 
bezceļu transports).

• Jāapzina galveno apdraudējumu varbūtība, inten-
sitāte un biežums teritorijā, ņemot vērā vēsturis-
kās tendences, pašreizējo situāciju un nākotnes 
scenārijus līdz 2050. gadam, balstoties uz eso-
šajiem zinātniskajiem pierādījumiem. Jāņem vērā 
arī apdraudējuma mainīgums visā teritorijā un 
vietējās/reģionālās īpatnības, kuras var veicināt 
konkrēta klimata apdraudējuma seku pastipri-
nāšanos.

• Rūpīgi jādokumentē metodoloģija, pieņēmumi, 
informācija un datu avoti, kas izmantoti bāzes 
līnijas novērtējumā, lai atvieglotu plāna un tā turp-
māko pārskatīto variantu uzraudzību.

Reģionālie enerģijas un siltumnīcefek-
ta gāzu novērošanas centri

Eiropā ir izveidoti vairāki reģionāli enerģijas un 
siltumnīcefekta gāzu novērošanas centri, lai 
palīdzētu plānot enerģētiku vietējā un reģiona 
līmenī.
Lielāko daļu šo struktūru atbalsta valsts iestā-
des, un tās ir integrētas esošajās reģionālajās 
organizācijās, piemēram, enerģētikas aģen-
tūrās. Novērošanas centru veiktās darbības 
parasti ir ļoti dažādas, lai gan parasti tie vāc, 
analizē un nodrošina enerģētikas datus, bieži 
vien bez maksas, lai uzlabotu zināšanas par 
reģionu, ņemot vērā tā radīto enerģētisko un 
siltumnīcefekta gāzu pēdu. Lai atvieglotu datu 
vākšanu un apmaiņu, tie veido ciešas sadarbī-
bas saites ar galvenajām valsts sektora ies-
tādēm, kā arī komunālo pakalpojumu uzņē-
mumiem, enerģijas piegādātājiem un sadales 
tīkliem. Turklāt novērošanas centri parasti 
palīdz novērtēt progresu vietējo/reģionālo mēr-
ķu sasniegšanā un izvērtēt dažādu īstenoto 
darbību un politikas ietekmi, izsakot enerģijas 
patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju skait-
ļos un veicot uzraudzību. Daži novērošanas 
centri nodrošina arī īpašas zināšanas un pado-
mu politikas izstrādē un lēmumu pieņemšanas 
procesā, piemēram, apzinot rīcības iespējas. 
Atsevišķos gadījumos tiek novērtēta arī gai-
sa kvalitāte, sociālā, ekonomiskā ietekme vai 
ietekme uz vidi.
Šādu organizāciju Eiropas tīklu veido Ener-
gee-Watch, kas apmainās ar zināšanām un 
pieredzi klimata un enerģētikas datu vākšanā, 
uzraudzībā un izplatīšanā vietējā un reģionu 
līmenī.
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Riska un neaizsargātības novērtējums

Klimata pārmaiņu riska un neaizsargātības novēr-
tējums palīdz noteikt klimata riskus pēc to veida un 
apjoma, analizējot iespējamos apdraudējumus un 
novērtējot cilvēku, īpašuma, iztikas līdzekļu un vides 
neaizsargātību, un pēc tam palīdz sakārtot pielāgo-
šanās pasākumus prioritārā kārtībā. Veidojot šo no-
vērtējumu, vietējām/reģionālajām iestādēm jāizvēlas 
piemērota metodoloģija, ņemot vērā esošās saistības 
un/vai centienus, kā arī pieejamos resursus un da-
tus. Piemēram, teritoriālās pieejas pamatā ir klimata 
pārmaiņu ietekmes modeļi, ko izmanto apdraudē-
jumu kartēšanai, tāpēc mazākām pašvaldībām var 
nākties izmantot vienkāršāku pieeju, lai novērtētu 
savu neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un risku, 
veidojot, piemēram, novērtējumu, kas pamatojas uz 
rādītājiem.

Noteikt funkcijas
un pienākumus

Definēt metodoloģisko
satvaru 

Aktīvi iesaistīt galvenās
ieinteresētās puses 

Bāzes līnijas novērtējuma vienkāršošana

Kopumā bāzes līnijas novērtējumu var reāli vien-
kāršot šādi:

• Skaidri apzināt tās pašvaldības struktūrvienī-
bas, kuras tiks iesaistītas novērtējuma veikšanā, 
tostarp noskaidrot attiecīgo ierēdņu konkrētās 
funkcijas un pienākumus

• Izmantotās metodoloģiskās sistēmas apsprieša-
nā un formulēšanā ņemt vērā jau esošās vietējās/
reģiona saistības un datu pieejamību novērtējuma 
veikšanai 

• Aktīvi iesaistīt galvenās ieinteresētās puses bā-
zes līnijas novērtēšanas procesā, lai gūtu pareizu 
izpratni par pilsētvides sistēmu no dažādām per-
spektīvām (un datu avotiem) un nodrošinātu emi-
siju, vietējo risku un neaizsargātības pragmātisku 
novērtējumu.

Bāzes līnijas novērtējumu atjaunināša-
na Polijā

Desmit C-Track 50 projektā atbalstītām paš-
valdībām Lielpolijas [Wielkopolska] reģionā 
jau iepriekš bija mazoglekļa ekonomikas plāni 
(PGN), kuri pārsvarā atbilda Pilsētas mēru 
pakta prasībām par ilgtspējīgas enerģētikas 
rīcības plānu. PGN dokumenti ir aktualizēti, 
ņemot vērā jaunos pieejamos datus un datus, 
kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmai-
ņām. Konkrētāk, no rēķiniem par enerģiju, datu 
repozitorijiem, pašvaldību un/vai enerģijas pie-
gādātāju un komunālo pakalpojumu sniedzēju 
izveidotajām datubāzēm tika vākti un apstrā-
dāti pieejamie statistikas un segmentētie dati. 
Turklāt tika rūpīgi aplūkota informācija un dati, 
kas iekļauti valsts projektā par pielāgošanās 
plānu izstrādi 44 Polijas pilsētās – gan lielākās, 
gan mazākās. 

Pašvaldībām, kuras jau ir novērtējušas esošo plānu, 
piemēram, 2020. un 2030. gada plāna, bāzes līniju, 
savs novērtējums jāpārskata, jo īpaši, ja ir pieejami 
labāki un uzticamāki dati, un jāpapildina ar datiem 
par jaunām nozarēm, kas iekļautas dekarbonizācijas 
plānā.  
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Darbības un 
Pasākumi 
 
Nosakot darbības, kas jāīsteno līdz 2050. gadam, 
vietējām un reģionālajām iestādēm jāņem vērā bāzes 
līnijas novērtējumā izdarītie secinājumi un jāizpēta 
dažādi dekarbonizācijas risinājumi, lai apzinātu tos, 
kas vislabāk atbilst vietējam kontekstam un palīdzēs 
īstenot stratēģisko redzējumu. 

Darbību izstrādāšana

Nosakot un izstrādājot darbības, vietējām/reģio-
nālajām iestādēm jāveic šādi uzdevumi:

• Jānovērtē iespējamās izmaiņas siltumnīcefekta 
gāzu emisijā no attiecīgās teritorijas līdz 2050. ga-
dam gadījumā, ja netiks veikti turpmāki pasākumi 
klimata jomā (t. i., ņemot vērā izmaiņas iedzīvo-
tāju skaitā, ekonomikā un nozaru energoietilpī-
bā), kā arī izmaiņas visu apzināto būtisko klimata 
apdraudējumu biežumā, smagumā un mērogā.

• Jānorāda katras nozares stiprās un vājās puses, 
kā arī dažādi risinājumi, kurus var izmantot kat-
rā nozarē (jānovērtē to piemērotība, tehnoloģiju/
resursu pieejamība, tehniskā gatavība, līdzekļu/
finansēšanas iespēju pieejamība utt.).

• Jāapsver pasākumi, lai aptvertu visas nozares ar 
augstu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, tostarp 
visas nozares, kas iekļautas emisiju inventari-
zācijas pārskatā, un visas nozares, kas riska un 
neaizsargātības novērtējumā atzītas par neaizsar-
gātām pret klimata pārmaiņām. Ēku apsildei un 
dzesēšanai, rūpniecībai un uzņēmumiem, kā arī 
cilvēku un preču pārvadāšanai tiek tērēta lielākā 
daļa no teritorijā patērētās enerģijas, un ar šīm 
darbībām ir saistīta siltumnīcefekta gāzu emisijas 
lielākā daļa, tāpēc, plānojot pasākumus, jāņem 
vērā vismaz šīs nozares.

• Jāapsver, kā izmantot esošās vietējās, reģionālās, 
valsts un nozaru stratēģijas, plānus un darbības, 
kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem un pasā-
kumiem vērstas uz klimata pārmaiņu mazināšanu 
un pielāgošanos tām, neraugoties uz atšķirīgām 
politikas jomām. Tas stiprinās centienus sama-
zināt oglekļa emisiju un palīdzēs labāk risināt 
īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa klimata 
pārmaiņu riskus, vienlaikus palīdzot izvairīties 
no nevajadzīgas piekāpības, blakusietekmes un 
maladaptācijas.

• Jānovērtē pasākumu ietekme (piemēram, ietaupī-
tā enerģija, saražotā atjaunojamā enerģija, ietau-
pījumi no siltumnīcefekta gāzu/oglekļa dioksīda 
emisijas samazinājuma un klimata pārmaiņu seku 

mazināšanas pasākumu izmaksu ietaupījumi, 
kā arī rezultāti saistībā ar pielāgošanās pasāku-
miem), lai nodrošinātu, ka izvirzītie mērķrādītāji 
tiek sasniegti un konstatētie riski un neaizsargā-
tība – novērsta, kā arī jāizpēta pieejamās finan-
sēšanas iespējas un finansēšanas mehānismi.

• Jānosaka starpposmā sasniedzamie rezultāti/
mērķrādītāji, lai efektīvāk pārskatītu pasākumus 
un uzraudzītu to ietekmi. Tas ir īpaši svarīgi, lai 
sasniegtu ilgtermiņa mērķus un īstenotu pasā-
kumus garā laika periodā.

• Jānovērtē nepieciešamie resursi (piemēram, fi-
nansiālie, cilvēkresursi), tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar pasākumu īstenošanu vietējās pašval-
dības iedzīvotāju/ieinteresēto pušu vajadzībām, 
un jānosaka piemēroti finansējuma avoti.

• Jānosaka iestāde, kas atbildīga par katras darbī-
bas īstenošanu, kā arī galvenie rādītāji, kas ļaus 
izsekot sasniegtajam.

• Jāizstrādā aptuvens pasākumu grafiku, piešķirot 
prioritāti visrentablākajiem pasākumiem, proti, 
pasākumiem ar visaugstāko attiecību starp ie-
guldījumu izmaksām un emisijas samazinājumu. 
Šādā veidā tiks nodrošināts, ka teritorijai turpina 
gūt labumu no iepriekš veiktajiem pasākumiem 
un vispirms tiek novērsti visneatliekamākie riski, 
kāpinot tempu un parādot ātri gūtus panākumus.

Vietējo rīcības plānu izstrādāšana 
Francijā

Tām Francijas pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 
20 000 iedzīvotāju ir uzdevums izstrādāt ilgt-
spējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus. 
Izpratnes veidošanai, šādu plānu formulēšanai 
un īstenošanai ir pieejamas vadlīnijas, tostarp 
laba prakse un kvantitatīvi izteikti mērķi. Lielāka-
jā daļa teritoriju ir noteikti mērķi, kas ir saderīgi 
ar valsts un reģionālajiem mērķiem. Dažās no 
tām, piemēram, pozitīvās enerģētikas teritorijās, 
ir izvirzīti vērienīgāki mērķi. 
Izstrādājot plānus C-Track 50 projekta ietvaros, 
Overņas-Ronas-Alpu reģiona pašvaldību vaja-
dzībām tika izveidoti bāzes emisijas inventarizā-
cijas pārskati, izmantojot reģionālā enerģētikas 
novērošanas centra datus, tostarp vietējo iestā-
žu klimata, gaisa kvalitātes un enerģijas profilus. 
Pēc tam AURA-EE izveidoja uz analīzes rezul-
tātiem balstītu stratēģiju un izstrādāja ilgtermiņa 
plānus. Tika noteikti stratēģiskie un darbības 
mērķi, un tos paziņoja visām galvenajām ie-
interesētajām pusēm. Rīcības plānos tika no-
teikti pasākumi, kas jāīsteno pašvaldībai un 
dažādajiem sociālās un ekonomiskās vides 
dalībniekiem, lai pakāpeniski sasniegtu izvir-
zītos mērķus. Pasākumi attiecas uz vairākām 
nozarēm, piemēram, pilsētu plānošanu, mobi-
litāti, enerģijas pārvaldību un ražošanu, ēkām, 
lauksaimniecību, atkritumu apsaimniekošanu, 
ekonomikas attīstību, tūrismu, izpratnes veido-
šanu un komunikāciju, un to pamatā ir pasāku-
mi, kas apzināti esošajos vietējos, reģionālajos 
un valsts plānos. Izvirzītie mērķi atbilst valsts 
nacionālajiem mērķiem, kas noteikti Enerģētikas 
pārkārtošanas likumā, un ir pielāgoti teritorijas 
stiprajām un vājajām pusēm. Attiecībā uz katru 
darbību AURA-EE precizēja
• ietekmi uz atjaunojamās enerģijas ražošanu, 

enerģijas ietaupījumiem un siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanu;

• ieguldījumu izmaksas;
• ekonomisko ietekmi uz teritoriju nodarbinā-

tības ziņā.
Papildus rīcības plānu izstrādei tika formulēts 
uzraudzības un novērtēšanas mehānisms, lai 
kvantitatīvi izvērtētu plānu ietekmi izvirzīto mēr-
ķu sasniegšanā.
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Darbību izstrādāšanas sekmēšana

Kopumā darbību atlasi un izstrādāšanu var veikt 
sekmīgāk, ja rīkojas šādi:

• Skaidri apzina tās pašvaldības struktūrvienības, 
kuras tiks iesaistītas darbību atlasē un izstrādāša-
nā, tostarp attiecīgo ierēdņu konkrētās funkcijas 
un pienākumus

• Nosaka riskus un problēmas, kā arī – agrīnā sta-
dijā – priekšrocības un iespējas, kā arī noderīgas 
rokasgrāmatas un instrumentus, kas varētu palī-
dzēt enerģētikas plānošanas procesā

• Pārskata pieejamās tehnoloģijas, to piemērotību 
un iespējamo ieviešanu prioritārajās nozarēs

• Enerģētikas plānošanas procesā aktīvi iesaista 
galvenās ieinteresētās puses un sabiedrību, pie-
mēram, organizējot darba seminārus ierosināto 
pasākumu pārrunāšanai un uzsākot sabiedrisko 
apspriešanu, lai apkopotu iedzīvotāju, uzņēmu-
mu, privāto organizāciju un citu valsts pārvaldes 
iestāžu viedokļus par plānu. Tas palīdzēs veicināt 
vietēja mēroga pasākumus un, savukārt, nodro-
šinās iedzīvotāju un ieinteresēto pušu sadarbību 
pasākumu īstenošanā. 

Kā minēts iepriekš, vairākas pašvaldības un reģioni 
visā Eiropā ir izstrādājuši plānu vai stratēģiju ener-
ģētikas (un dažos gadījumos klimata) jomā 2020. vai 
2030. gadam. Šīm vietējām/reģionālajām iestādēm 
būtu jāatjaunina esošie plāni vai vajadzības gadījumā 
jāizstrādā jauni plāni, lai nodrošinātu, ka 2050. ga-
dam noteiktais dekarbonizācijas mērķrādītājs ir sa-
sniedzams.

Noteikt funkcijas un 
pienākumus

Pārskatīt pieejamās 
tehnoloģijas un to 

piemērotību

Noteikt riskus un 
problēmas, stiprās 
puses un iespējas

Aktīvi iesaistīt gal-
venās ieinteresētās 
puses un sabiedrību

Ungārijā sniegtais atbalsts ilgtermiņa 
plānošanai

Ungārijā pašvaldības, pievienojoties Pilsētas 
mēru pakta iniciatīvai klimata un enerģētikas 
jomā, parasti izstrādā ilgtspējīgas enerģētikas 
rīcības plānu, šādi izvirzot mērķus, kas sasnie-
dzami līdz 2030. gadam. Ilgtermiņa plānošana, 
proti, mērķu noteikšana un vietējo stratēģiju/
darbību izstrāde 2050. gadam, nav plaši izplatīta 
galvenokārt speciālo zināšanu trūkuma dēļ, bet 
dažos gadījumos – arī politisko prioritāšu dēļ. 
Enerģētikas aģentūras, piemēram, LENERG, var 
palīdzēt pašvaldībām izstrādāt veiksmīgus plā-
nus 2050. gadam un nodrošināt, ka plānošanas 
un īstenošanas posmos tiek ieviesta daudzlīme-
ņu pārvaldība. 
C-Track 50 īstenošanas gaitā LENERG, rīkojot 
darba seminārus, aktīvi iesaistīja vietējās pašval-
dības un iepazīstināja tās ar ilgtermiņa plānoša-
nas priekšrocībām, stāstot arī par to, ko ilgter-
miņa plānošana nozīmē un kā to var panākt. 
LENERG arī sniedza atbalstu desmit pašvaldī-
bām darbā pie ilgtermiņa plānošanas un palīdzē-
ja tām izstrādāt klimata un enerģētikas politikas 
plānus 2050. gadam. Konkrētāk, LENERG 
izstrādāja bāzes emisijas inventarizācijas pār-
skatus un sniedza vietējām iestādēm informāciju 
un norādījumus par realitātē balstīta redzējuma 
izstrādi pašvaldībās, kā arī par finansēšanas 
iespējām, kas pieejamas ieguldījumiem klimata 
aizsardzības projektos papildus tām, ko nodro-
šina darbības programmas. LENERG arī dalījās 
ar labāko praksi enerģētikas plānošanā, tostarp 
C-Track 50 projektā iegūto pieredzi, vienlaikus 
izskaidrojot mēriem un ierēdņiem, ko nozīmē 
daudzlīmeņu pārvaldība, kādā veidā tā var būt 
izdevīga vietējām iestādēm un kā to veicināt. 

Īpaši izaicinājumi un iespējas 2050. gadam

Lai vajadzīgās darbības un pasākumi notiktu, nepie-
tiek ar to, ka par 2050. gada mērķi tiek pasludināta 
oglekļneitralitāte/klimatneitralitāte. Vietējām/reģionā-
lajām iestādēm ir vajadzīga skaidrība un informācija 
par to, ko oglekļneitralitāte/klimatneitralitāte faktiski 
nozīmē teritorijai un kā tā ietekmē īstermiņa un vidēja 
termiņa politikas lēmumus un stratēģijas. Skaidri ilg-
termiņa plāni par to, kā panākt pilnībā dekarbonizētu 
ekonomiku, var nodrošināt, ka pašvaldība/reģions 
izstrādā un īsteno efektīvu vietējo politiku un darbī-
bas, kas nodrošinās oglekļneitralitāti/klimatneitralitāti. 

Turklāt ilgtermiņa plānos jāizvērtē, ko dekarbonizācija 
nozīmē atsevišķām nozarēm, lai labāk spētu veidot 
uzņēmējdarbības un ieguldījumu stratēģijas, pieņemt 
lēmumus par privātiem ieguldījumiem, kā arī izstrā-
dāt vietēja, reģionāla un valsts mēroga stimulus un 
finansēšanas programmas. Daudzi būtiski lēmumi 
par ieguldījumiem jo īpaši jāpieņem īstermiņā, lai no-
drošinātu galveno nozaru pārkārtošanos ilgtermiņā. 
Piemēram, lai pārkārtotu elektroenerģijas nozari ir va-
jadzīgi ievērojami ieguldījumi ražošanas infrastruktūrā 
un pārvades un sadales tīklos, tostarp uzglabāšanā, 
ievērojot pietiekamu elastību, lai pielāgotos atjau-
nojamo energoresursu izmantošanai, kura aizvien 
pieaug. Kavējoties ar ieguldījumiem un veicot īster-
miņa ieguldījumus nenozīmīgos projektos, var nonākt 
“oglekļa slazdā”, zaudēt iespējas, un arī tie aktīvi, kas 
izveidoti klimata pārmaiņu ietekmē vai kā sabiedrības 
un likumdevēju reakcija uz šīm pārmaiņām, var kļūt 
par balastu. Piemēram, dabasgāzi uzskata par no-
zīmīgu pārejas kurināmo, jo salīdzinājumā ar oglēm 
siltumnīcefekta gāzu emisija, dedzinot dabasgāzi, 
ir mazāka. Tomēr, veicot ieguldījumus galvenokārt 
dabasgāzē, tiks bremzēti ieguldījumi atjaunojamās 
alternatīvās un veidosies piesaiste dabasgāzei, sa-
vukārt nākotnē tas radīs vajadzību pēc krasākiem 
un dārgākiem ieguldījumiem oglekļneitralitātes/kli-
matneitralitātes panākšanai. 

Tāpēc, lai palīdzētu valsts sektora iestādēm, uzņē-
mumiem, ieguldītājiem un sabiedrībai veikt pamato-
tus ieguldījumus, kas ilgtermiņā tomēr ļaus sasniegt 
oglekļneitralitāti/klimatneitralitātes, ir svarīgi izprast 
procesu, kurā notiks dekarbonizācija vietējā/reģio-
na līmenī un sadalīt to ilgtermiņa, vidēja termiņa un 
īstermiņa darbībās.

No otras puses, ilgtermiņa plānos iekļautajiem pa-
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izniekotas, un jāatbalsta atjaunojamo energoresursu 
plašāka izmantošana teritorijā. Vienlaikus vietējām/
reģionālajām iestādēm obligāti jāapzinās atjaunoja-
mās enerģijas faktiskais izmantojamais potenciāls, 
kas pats par sevi ir ierobežots, piemēram, pieejamās 
zemes un biomasas ziņā, lai iestādes varētu attiecīgi 
plānot.

 Pamatojas uz labākajām pieejamām  
 tehnoloģijām un risinājumiem 

Komerciāli ir pieejami vairāki risinājumi un tehnolo-
ģijas, kas var sekmēt dekarbonizāciju. Piemēram, 
elektrifikācijai var būt būtiska nozīme, nodrošinot 
enerģiju apkurei, dzesēšanai un transportam, un tā 
var paātrināt pāreju uz oglekļneitralitāti/klimatneitra-
litāti, ja šo pāreju veic apvienojumā ar atjaunojamās 
enerģijas plašāku izplatību enerģētikas nozarē. Jo 
īpaši tādas tehnoloģijas kā elektrotransports un sil-
tumsūkņi patērē ievērojami mazāk enerģijas nekā 
transportlīdzekļi ar benzīna vai dīzeļdegvielas dzinēju 
un mājokļu apsildei un dzesēšanai izmantotās gāzes 
vai naftas produktu iekārtas, tādējādi uzlabojot sis-
tēmas energoefektivitāti un vienlaikus veicinot atjau-
nojamās elektrības izmantošanu. Turklāt centralizētā 
siltumapgāde un dzesēšana arī var palīdzēt panākt 
oglekļneitralitāti/klimatneitralitāti, ja tās pamatā ir tīrs 
kurināmais, piemēram, atjaunojamā elektroenerģi-
ja (izmantojot siltumsūkņus), ģeotermālā un saules 
siltumenerģija un rūpniecības siltuma pārpalikums. 
Vēl viens piemērs ir padarīt sabiedrisko transportu 
efektīvāku un pievilcīgāku iedzīvotājiem, piemēram, 
izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai optimizētu pa-
kalpojumu biežumu un blīvumu, kas arī ir būtisks 
ieguldījums teritorijas dekarbonizācijā. Ilgtspējīgu 
pārvietošanās veidu, piemēram, kājām un ar velosi-
pēdu, veicināšana, veidojot/paplašinot gājēju zonas, 
veloceliņus un velosipēdu koplietošanas sistēmas 
pilsētās, ir vēl viens piemērs pasākumiem, kuri var 
veicināt oglekļneitrālu/klimatneitrālu nākotni. Tāpēc, 
lai panāktu dekarbonizāciju, ir vajadzīgs daudzvei-
dīgs tehnoloģiju un inovāciju portfelis, savukārt vie-
tējām/reģionālajām iestādēm būtu arī cieši jāseko 
tehnoloģiskajam un cita veida progresam, lai nodro-
šinātu, ka to plānos paredzētie pasākumi joprojām 
ir mūsdienīgi.

sākumiem jābūt reālistiskiem un īstenojamiem, bet 
tajā pašā laikā arī mērķtiecīgiem un vērienīgiem, lai 
sasniegtu izvirzītos mērķrādītājus. Izvēloties un iz-
strādājot pasākumus iekļaušanai vietējos/reģionu 
ilgtermiņa plānos, valsts sektora iestādēm jānodro-
šina, ka šie pasākumi

 Ļauj tām izvirzīties priekšgalā,   
 rādot priekšzīmi 

Pasākumi, kas vērsti uz pašvaldību/reģionālo sektoru 
(t. i., ēkas, būves, ielu satiksmes apgaismojums, in-
frastruktūra), parasti maz samazina oglekļa emisiju. 
Tomēr vērienīgu un inovatīvu pasākumu izstrāde un 
īstenošana, lai uzlabotu nozares energoefektivitā-
ti, ir saistīta ar vairākiem guvumiem. Tā liecina, ka 
vietējās/reģionālās pašvaldības ir apņēmušās rādīt 
priekšzīmi un veicina lielāku atbalstu energoefekti-
vitātes un atjaunojamās enerģijas risinājumiem un 
rada pieprasījumu pēc tiem. Būtībā tā mudina cilvē-
kus efektīvāk īstenot līdzīgus risinājumus un patērēt 
mazāk enerģijas. 

  Veicina principu “energoefektivitāte  
 pirmajā vietā”

Energoefektivitāte ir būtiska “dziļas” dekarbonizācija 
panākšanai, jo tā samazina fosilā kurināmā nelietde-
rīgu patēriņu un piesārņotāju emisiju. Par to jādomā 
vispirms, pirms tiek veikti jebkādi ieguldījumi kurinā-
majā un tā piegādes infrastruktūrā. Tāpēc vietējām/
reģionālajām iestādēm ir obligāti jāparāda, jāreklamē 
un arī jāsekmē princips “energoefektivitāte pirmajā 
vietā” visās galvenajās nozarēs, lai samazinātu kopē-
jo enerģijas galapieprasījumu savā teritorijā. Papildus 
tipiskiem energoefektivitātes pasākumiem (piemē-
ram, sienu un jumtu siltināšanai) jāsekmē arī mazāk 
krasi pasākumi, piemēram, ieviešot viedos skaitītājus 
un termostatus, kas optimizē enerģijas patēriņu un 
rada komfortu mājsaimniecības līmenī.

 Veicina atjaunojamās enerģijas   
 avotu izmantošanu

Ir svarīgi maksimāli efektīvi izmantot atjaunojamos re-
sursus, lai pēc iespējas drīzāk rentablā veidā panāktu 
oglekļneitralitāti/klimatneitralitāti. Tādējādi vietējām/
reģionālajām iestādēm jānodrošina, lai to teritorijā 
esošie vērtīgie atjaunojamie resursi, piemēram, labas 
vēja un saules enerģijas izmantošanas vietas, netiktu 

Vietējās pašvaldības Grieķijā ilgter-
miņa enerģētikas un klimata plānos 
piedāvā risinājumu enerģētiskās 
nabadzības novēršanai 

C-Track 50 projektā Atēnu Nacionālā tehniskā 
universitāte (NTUA) un konsultatīvais uzņē-
mums EPTA ilgtermiņa enerģētikas un klimata 
plānu izstrādē atbalstīja vairāk nekā des-
mit pašvaldības Grieķijā, kuru mērķis ir līdz 
2050. gadam panākt oglekļneitralitāti. Lielākā 
daļa šo pašvaldību ir atzinušas, ka enerģētis-
kā nabadzība ir nozīmīga problēma, kuru var 
palīdzēt risināt ar vietējo pašvaldību spēkiem. 
Pašvaldību plānos ir iekļauti konkrēti pasā-
kumi enerģētiskās nabadzības mazināšanai 
attiecīgajā teritorijā. Piemēram, lielākajā daļā 
vietējo pašvaldību ir pieņemts lēmums izvei-
dot vietējo energoefektivitātes, atjaunojamās 
enerģijas un enerģētiskās nabadzības konsul-
tatīvo centru, lai sniegtu informāciju un no-
rādījumus iedzīvotājiem un palīdzētu viņiem 
izvairīties no enerģētiskās nabadzības.

 Pasargā no nokļūšanas    
 “oglekļa slazdā” un maladaptācijas

Vietējām/reģionālajām iestādēm jāpropagandē un jā-
sekmē pasākumi, kas vēlāk nav jānožēlo un rada vai-
rākus ieguvumus, proti, pasākumi, kas būtu pamatoti 
visos iespējamos nākotnes scenārijos, un pasākumi, 
kas vienlaikus sniedz vairākus ieguvumus, piemēram, 
klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi, kuri rada 
arī ekonomiskus ieguvumus. Tajā pašā laikā tām jā-
izvairās no darbībām, kuru dēļ var nonākt “oglekļa 
slazdā” un kuras var kvalificēt kā “maladaptāciju” (vai 
arī tās rūpīgi jāplāno, lai nepieļautu šo negatīvo ietek-
mi). Piemēram, pielāgošanās pasākumi nedrīkstētu 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, kā arī palie-
lināt visvairāk apdraudēto personu neaizsargātību. 
Tāpēc jāapzina klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās pasākumu savstarpējā saistība, lai to 
mijiedarbību varētu līdzsvarot. 

 Ir pielāgoti vietējo apstākļu un   
 priekšrocību izmantošanai

Vietējām/reģionālajām iestādēm jāapsver uz vietas 
esošie priekšnosacījumi, lai pasākumi būtu ar tiem 
saskaņoti un priekšnosacījumi nāktu par labu pasā-
kumiem. Piemēram, ja pašvaldībā darbojas centrali-
zētās siltumapgādes tīkls, pasākumi varētu paredzēt 
fosilā kurināmā aizstāšanu centralizētajās siltumap-
gādes sistēmās ar vēja enerģiju, siltumsūkņiem vai 
siltuma glabātavām, vai to kombināciju. 

 Pastiprina iedzīvotāju un ieinteresēto  
 pušu tiešu iesaistīšanos

Iedzīvotāji un ieinteresētās puses būtu jāmudina ne 
tikai dot savu ieguldījumu pārejā uz tīru enerģiju, bet 
arī gūt no tās tiešu labumu. Piemēram, var rosināt 
iedzīvotājus uzlabot savu mājokļu energoefektivitāti, 
kas savukārt uzlabos viņu dzīves apstākļus, samazi-
nās enerģijas izmaksas un nāks par labu veselībai. 
Tikpat svarīgi ir ietekmēt iedzīvotāju un ieinteresē-
to pušu uzvedību, motivējot tās efektīvāk izmantot 
enerģiju un izmantot ilgtspējīgākus transporta vei-
dus. Turklāt būtu jāmudina iedzīvotāji un ieinteresē-
tās personas darboties novatoriski, piemēram, kā 
ražojošiem patērētājiem (t. i., ne vien patērējot, bet arī 
ražojot enerģiju), un iesaistīties enerģētikas koopera-
tīvos, jo tiem var būt svarīga nozīme decentralizētajā 
enerģētikas sistēmā. 

 Novērš enerģētiskās nabadzības vai  
 nevienlīdzības saasināšanos

Dekarbonizācijas gaita var ietekmēt enerģētiskās 
nabadzības līmeni teritorijā, tāpēc ir būtiski, lai, veicot 
pasākumus, šī problēma tiktu atzīta un risināta. Lai 
nodrošinātu, ka iedzīvotāji nenonāk vēl lielākā na-
badzībā un necieš negatīvu ietekmi uz veselību, bet 
gan uzlabo savu dzīves kvalitāti un, pats galvenais, 
turpina atbalstīt enerģētisko pārkārtošanos, ir jāno-
vērtē pasākumu piemērotība cenas ziņā un jārisina 
nevienlīdzība, kas varētu veidoties sadalē. Piemēram, 
svarīgi ir apsvērt, kas maksā un kas gūst labumu no 
pasākuma, un ir jāstrādā, lai mazinātu slogu māj-
saimniecībām ar zemiem ienākumiem, neaizsargā-
tām vai energonabadzīgām mājsaimniecībām.
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Mēs nevaram pakāpeniski
atteikties no fosilā kurināmā

dedzināšanas iekārtām un pār-
iet uz mazoglekļa ekonomiku, ja 
katru dienu izniekojam enerģiju.

Īstenošanas
Process
Kad vispiemērotākās darbības ir izvēlētas un iekļau-
tas ilgtermiņa plānos, tās ir jānoslīpē un jāīsteno. 

Pasākumu īstenošana

Lai sekmētu pasākumu īstenošanu, vietējām/re-
ģionālajām iestādēm

• Skaidri jānosaka attiecīgais pašvaldības depar-
taments, kurš pasākumu īstenos, vienlaikus no-
sakot arī attiecīgo ierēdņu konkrētās funkcijas 
un pienākumus.

• Jāuzņemas visi sagatavošanās darbi, kas vaja-
dzīgi, lai pasākumus pārvērstu labi izstrādātos 
projektos, piemēram, veicot vajadzīgo inženier-
tehnisko izpēti (piemēram, priekšizpēti, energoau-
ditus, tehnisko izpēti un ietekmes uz vidi novērtē-
jumus), ekonomisko izpēti (piemēram, izstrādājot 
ieguldījumu plānus, finansiālā pamatojuma analī-
zi) un citu būtisku materiālu (piemēram, izpratnes 
veidošanas kampaņām paredzēto informatīvo 
materiālu) izpēti.

• Jānodrošina atbilstība normatīvajam un tiesiska-
jam regulējumam (piemēram, jāiegūst projektam 
nepieciešamās atļaujas, jāievēro publiskā iepir-
kuma procedūras).

• Popularizējot pasākumus, to pievienoto vērtību, 
ietekmi un ieguvumus iedzīvotājiem un ieinteresē-
tajām pusēm, īstenošanā jāiesaista ieinteresētās 
puses un sabiedrība, kā arī jāveicina cilvēku aktī-
va līdzdalība (piemēram, kļūšana par ražojošiem 
patērētājiem).

• Jāiezīmē līdzekļi pasākumu īstenošanai, ja tie tiks 
īstenoti, izmantojot pašvaldību budžetus.

• Jāizpēta un jāmeklē dažādas finansēšanas ie-
spējas, lai nodrošinātu līdzekļus pasākumu īste-
nošanai, tostarp sadarbojoties ar privātā sektora 
dalībniekiem, kas var šo pasākumus finansēt un 
atbalstīt.

• Pasākumi (gan plānotie, gan īstenotie) laiku pa 
laikam jāatjaunina un jāpilnveido, lai tie atspo-
guļotu jaunākos klimata zinātnes sasniegumus, 
tehnoloģiju attīstību, finansēšanas iespējas un 
attīstības potenciālu, kā arī jānodrošina, ka tie 
joprojām atbilst plašākajiem teritorijas attīstības 
mērķiem.

Ielu apgaismojuma uzlabošana 
Rumānijā

Lai uzlabotu ielu apgaismojumu Insula un 
Sancrai apkaimēs, Kimpiaturzijas [Campia 
Turzii] pašvaldība apzināja visas ekonomiski 
nozīmīgās un tehniski īstenojamās enerģi-
jas taupīšanas iespējas un faktorus, kuri var 
uzlabot ielu apgaismošanas sistēmas para-
metrus. 
Plāna izstrādes laikā notika vairākas apsprie-
šanas, lai labāk apzinātu pašvaldības vaja-
dzības, sakārtotu darbības un pasākumus 
pēc prioritātes, pamatojoties uz to radītajiem 
enerģijas ietaupījumiem un ieguvumiem 
sabiedrībai, rosinātu alternatīvus tehniskos 
un ekonomiskos scenārijus vissvarīgākajām 
darbībām un noteiktu finansējuma avotus, 
un projekta pieteikuma sagatavošanas laikā 
pašvaldība saņēma būtisku atbalstu.
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Eiropas pilsētu finansēšanas
mehānisms (EUCF)

EUCF ir Eiropas iniciatīva finansiāla atbalsta 
(dotācijas 60 000 € apmērā) sniegšanai vietējām 
iestādēm, lai paātrinātu ieguldījumus ilgtspējīgā 
enerģētikā. Dotācija nav paredzēta tiešai ieguldīju-
mu finansēšanai, bet gan lai finansētu ieguldījumu 
koncepciju izstrādi, piemēram, tehnisko priek-
šizpēti, tirgus, juridisko, ekonomisko un finanšu 
analīzi saistībā ar klimata un enerģētikas rīcības 
plānos noteikto darbību īstenošanu, kas savukārt 
piesaista ieguldījumus (piemēram, no ELENA un 
privātiem tirgus dalībniekiem).
Visās valstīs, kurām ir tiesības pretendēt uz at-
balstu, ir iecelts valsts eksperts, lai pieteikumu ie-
sniedzējiem un atbalsta saņēmējiem būtu vieglāk 
pieteikties EUCF atbalsta saņemšanai. Pieteikša-
nos EUCF atbalstam veido divi posmi: atbilstības 
pārbaude un pieteikuma iesniegšana tiešsaistē.

Finansēšanas darbības 

Lai sekmīgi īstenotu ilgtermiņa plānu, ir vajadzīgi pie-
tiekami finanšu resursi, tāpēc vietējām/reģionālajām 
iestādēm ir jānodrošina ieguldījumi plānos iekļauto 
darbību īstenošanai. Ilgtspējīgas enerģētikas projektus 
var finansēt daudzos veidos, un šīs iespējas ir atšķirī-
gas atkarībā no šādiem faktoriem:

• iesaistītā sektora (piemēram, pašvaldību ēkas un 
ielu apgaismojums, dzīvojamās ēkas) un tiem, kuri 
īstenos projektu (pašvaldība, iedzīvotāji, uzņēmu-
mi, privātpersonas utt.),

• projekta posma (ieskaitot projektēšanu un būvnie-
cību/īstenošanu), 

• nepieciešamās tehnoloģijas (piemēram, viedie 
skaitītāji/termostati, siltumsūkņi, fotoelementi),

• izmantotajiem finansēšanas instrumentiem un me-
hānismiem (piemēram, struktūrfondi un Kohēzi-
jas fonds, Eiropas vietējais enerģētikas atbalsta 
mehānisms (ELENA), energoefektivitātes līgumi, 
publiskā un privātā sektora partnerības, aizde-
vumi ar atvieglotiem nosacījumiem un cita veida 
aizdevumi) un finansējuma avots (Eiropas, valstu, 

reģionālie/pašvaldību, ieguldītāji, bankas utt.).

Attiecībā uz pasākumiem, kuri tiek veikti pašval-
dību/reģionu vadībā, proti, projektiem, kuri attie-
cas uz pašvaldību/reģionu ēkām, infrastruktūru 
un autoparkiem, kā arī pilsētplānošanas/teritori-
jas plānošanas projektiem, vietējām/reģionālajām 
iestādēm jāveic šādas darbības:

• Jānosaka pieejamie iekšējie un ārējie resursi, fi-
nansēšanas mehānismi un programmas un jāiz-
vēlas katram projektam piemērotākais.

• Jāiedala projektam personālresursi un jāveic visi 
sagatavošanas darbi, lai projektu “noslīpētu” (līdz 
līmenim, kas apmierina izvēlētā finanšu instru-
menta/mehānisma vajadzības) un nodrošinātu, 
ka tā īstenošanai nav tiesību aktos paredzētu vai 
juridisku šķēršļu.

• Jānovērtē projekta ekonomiskā dzīvotspēja un ar 
to saistītais risks un jānodrošina tā ekonomiskā 
pievilcība. Pēdējais no minētajiem faktoriem ir 
īpaši svarīgs, ja mērķis ir piesaistīt privātā sektora 
ieguldījumus.

• Jāizstrādā pieteikuma/priekšlikuma/konkursa 
dokumenti saskaņā ar prasībām (tiesiskais re-
gulējums, finansēšanas instrumenta/mehānisma 
prasības utt.) un publiskā iepirkuma procedūrām.

Ja plānoti pasākumi, lai rosinātu iedzīvotājus un 
uzņēmumus ieguldīt energoefektivitātē un atjau-
nojamajā enerģijā, vietējām/reģionālajām iestādēm 
jāveido vērienīgas izpratnes veidošanas kampaņas, 
vienlaikus sniedzot informāciju un norādījumus par 
finansēšanas instrumentiem un mehānismiem, kas 
pieejami procesa veicināšanai.

Pasākumu Uzraudzība 
un Vērtēšana
Efektīvi ilgtermiņa plāni ir dzīvi dokumenti, kurus pe-
riodiski atjaunina un uzlabo, lai atspoguļotu jaunākos 
klimata zinātnes sasniegumus, jauninājumus tehnolo-
ģijā, jaunas finansēšanas un attīstības iespējas, kā arī 
papildu darbības, kas vajadzīgas mērķu sasniegšanai. 
Lai efektīvi atjauninātu un uzlabotu esošos plānus, ir 
svarīgi rūpīgi uzraudzīt darbību īstenošanu, jo tā ir sva-
rīga mācīšanās procesa daļa. Regulāri sekojot līdzi pa-
nāktajam progresam, vietējās/reģionālās iestādes spēs 
labāk novērtēt, vai dekarbonizācija tiks panākta plā-
notajos termiņos, un vajadzības gadījumā ļaus ieviest 
korektīvas un papildu pasākumus. Šādā veidā varēs 
arī uzlabot ieinteresēto pušu un sabiedrības pastāvīgu 
iesaisti, vienlaikus nodrošinot, ka plāns vēl aizvien ir 
saskanīgs ar teritorijas plašākajiem attīstības mērķiem.

Ir jāseko līdzi visiem pasākumiem, tostarp jaunu ob-
jektu būvniecībai, infrastruktūras uzlabojumiem, ēku 
renovācijai, izmaiņām transporta veidos, mazoglekļa 
tehnoloģiju izplatībai, iedzīvotāju un ieinteresēto pušu 
iesaistīšanai un ar uzvedības maiņu saistītu pasākumu 
ieviešanai, un jānovērtē to ietekme uz enerģijas taupī-
šanu un siltumnīcefekta gāzu/oglekļa dioksīda emisijas, 
kā arī riska un neaizsargātības samazināšanos. 

Enerģijas pārvaldības informācijas 
sistēma ilgtermiņa plānu uzraudzībai 
Horvātijā

Enerģijas pārvaldības informācijas sistēma (ISGE) 
ir sistēma, kas izveidota Apvienoto Nāciju Orga-
nizācijas Attīstības programmas (UNDP) projekta 
“Energoefektivitātes veicināšana Horvātijā” saistī-
bā. Šīs sistēmas pamatmērķis ir uzraudzīt enerģi-
jas un ūdens patēriņu būvniecības nozarē Hor-
vātijā, pamatojoties uz rēķiniem par enerģijas un 
ūdens patēriņu. Līdz šim sistēmā tikušas iekļautas 
tikai sabiedriskā sektora ēkas (aptuveni 75 % no 
sabiedriskajām ēkām). Saskaņā ar Likumu par 
energoefektivitāti (OG 127/14, 116/18, 25/20) 
visiem Horvātijas piegādātājiem (gan energouzņē-
mumiem, gan ūdenssaimniecības uzņēmumiem) 
ir pienākums sniegt datus par enerģijas un ūdens 
uzskaiti un patēriņu sabiedriskajā sektorā un reizi 
mēnesī ievadīt tos ISGE. Rezultātā var iegūt ātru 
un skaidru priekšstatu par enerģijas un ūdens 
patēriņu sabiedriskajās ēkās un vajadzības ga-
dījumā nekavējoties veikt korektīvus pasākumus 
potenciālajos kritiskajos punktos, piemēram, lai 
nepieļautu ūdensvadu plīšanu.

Uzraudzību var labi sekmēt, veicot šādas darbības:

• Skaidri apzinot tās pašvaldības struktūrvienības, 
kuras tiks iesaistītas novērtēšanā, tostarp attiecīgo 
ierēdņu konkrētās funkcijas un pienākumus

• Katrai uzraugāmajai darbībai nosakot attiecīgus rā-
dītājus (piemēram, sasniegto iedzīvotāju skaits, pa-
sākumu īstenošanai jau iztērētais budžets, panāktie 
enerģijas ietaupījumi), vajadzības gadījumā tos pār-
skatot un nosakot uzraudzības pasākumu biežumu

• Izstrādājot emisiju inventarizācijas pārskatus uz-
raudzības vajadzībām, lai pienācīgi novērtētu seku 
mazināšanas pasākumu ietekmi un salīdzinātu to 
ar bāzes līniju. Tas ir īpaši svarīgi, lai novērtētu to pa-
sākumu efektivitāti, kurus pašvaldība/reģions nevar 
stingri uzraudzīt (piemēram, mājokļos īstenoto ener-
goefektivitātes pasākumu skaits gadījumos, kad nav 
nepieciešama vietējās/reģionālās iestādes izsniegta 
atļauja, piemēram, pārejai uz siltumsūkni).

Piešķirt funkcijas un 
sadalīt pienākumus

Definēt 
pārraugāmos 

rādītājus

Izstrādāt emisijas 
inventarizācijas 

pārskatu 
pārraudzības 
vajadzībām
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Paraugprakse Pārvaldība un 
Lēmumu 
Pieņemšana 
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valsts iestāde 1907 pašvaldības 37 Francijas teritorijās

joma Enerģijas plānošana

vietējās iestādes raksturojums Pilsētu un lauku rajonu pašvaldības

iedzīvotāju skaits 4,273,000

investīcijas (€) 206 miljoni

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

54%

Pārvaldība un 
Lēmumu
Pieņemšana

Pozitīvās enerģijas teritorijas 
(TEPOS) Francijā 2050. gadā

īss 
apraksts

Pozitīvās enerģijas teritorijas (TEPOS) koncepcija tika ieviesta, lai līdz 2050. gadam 
veicinātu pāreju uz videi saudzīgu ekonomiku. Rīki un pakalpojumi – apmaiņas dienas, 
apmācības kursi, individuālais atbalsts, ceļveži, pieredzes apmaiņas lapas utt. – ir piee-
jami visām TEPOS. Šīs TEPOS stratēģijas pamatā ir 7 pīlāri katrā teritorijā: ekonomikas 
dalībnieki, resursu un materiālu efektivitāte, mobilitāte un transports, pilsētplānošana un 
ainavu veidošana, atjaunojamā enerģija, ēkas un pārvaldība.

inovācijas • Daudzlīmeņu pārvaldības stiprināšana vertikāli starp pašvaldībām, teritorijām (ko 
veido vairākas pašvaldības), reģionu, valsti un horizontāli starp teritorijām.

•  Dalīšanās pieredzē, rīkos un pakalpojumos, kas ļauj jaunajām vietējās varas 
iestādēm īstenot pasākumus ātrāk un vecajām stiprināt savas zināšanas enerģēti-
kas pārejas jomā.

• Katrā iestādē ir pieejams atbildīgais par enerģētikas pāreju, kurš aktīvāk reaģē uz 
projektu un inovāciju projektu uzaicinājumiem, un tāpēc iestāde var vieglāk gūt 
labumu no reģionālajiem, valsts un pat Eiropas fondiem.

galvenie 
panākumu
faktori

• Reģionālā koordinācija ar vadības komitejas (kas sastāv no reģionālajām 
un valsts pārvaldes iestādēm), tīkla darbības koordinatora un reģionālās 
enerģētikas aģentūras starpniecību.

• Reģiona piešķirtais finansējums, lai palīdzētu teritorijām izveidot savas 
pilnvarotās pārstāvības šī tīkla vadīšanai.

izaicinājumi • Teritoriju īstenoto pasākumu ietekmes uzraudzība un novērtēšana.
• Vietējo dalībnieku iesaistīšana un nodrošināšana, ka viņi īsteno un ievieš 

projektus. 

pārvaldība Daudzlīmeņu pārvaldība ir vertikāla (starp pašvaldībām, teritorijām, reģionu, 
valsti) un horizontāla (starp teritorijām). TEPOS tīklu koordinē vadības komiteja, 
kas regulāri tiekas. Lai uzraudzītu teritoriju attīstību un sagatavotos apmaiņas 
sanāksmēm, ik pēc 3 mēnešiem tiek organizētas tehniskās komitejas. Katru 
gadu tiek organizētas apmēram 3 līdz 4 apmaiņas sanāksmes, kurās piedalās 
visas 37 TEPOS.
Dalīšanās pieredzē, rīkos un pakalpojumos ļauj jaunajām vietējām varas 
iestādēm īstenot pasākumus ātrāk un vecajām – stiprināt savas zināšanas 
enerģētikas pārejas jomā.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Turpmāko gadu mērķi ir uzlabot katrā no vietējiem līmeņiem īstenoto pasāku-
mu uzraudzību un novērtēt šo pasākumu ietekmi reģionālajā līmenī.
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valsts iestāde Jelgavas pašvaldība, Latvija

joma Viedā pilsēta

vietējās iestādes raksturojums Pilsētas pašvaldība

iedzīvotāju skaits 56,062 (Year: 2019)

investīcijas (€) 745,660 € (67 % finansē ERAF) 

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100 %

Pārvaldība un 
Lēmumu
Pieņemšana

Viedās pilsētas koncepcijas
realizācija, izmantojot
Jelgavas pašvaldības operatīvās 
informācijas centru

īss 
apraksts

Izveidots Jelgavas pašvaldības operatīvais informācijas centrs Smart City; šajā cen-
trā tiek izmantoti plašas darbības komunikācijas, informācijas apmaiņas un analīzes 
mehānismi, lai nodrošinātu tiešu saziņu starp Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, infras-
truktūras pārvaldītājiem, operatīvajiem dienestiem, valsts un pašvaldību institūcijām, 
komercsabiedrībām un civilās aizsardzības komisiju.

inovācijas •  Infrastruktūras un drošības , tostarp transporta plūsmas, ūdens līmeņa upēs, 
pilsētas apgaismojuma un elektrotīkla svārstību uzraudzība, izmantojot sensorus un 
viedo ĢIS platformu.

•  Tiešsaistes platforma interaktīvai pilsētas pārvaldībai, iedzīvotāju līdzdalībai, civilajai 
aizsardzībai, personāla koordinēšanai, komunikācijai un citām funkcijām.

galvenie 
panākumu
faktori

Galvenais faktors, kas sekmēja operatīvās informācijas centra veiksmīgu izveidi 
un vadību, bija politiskais atbalsts un pilsētas redzējums – kļūt par viedu pilsētu. 

izaicinājumi Centra izveidē neradās būtiskas problēmas, izņemot to, ka šāds centrs Latvijā 
tika izveidots pirmo reizi.

pārvaldība Bija skaidri noteiktas funkcijas, kā arī tas, kā centrs darbosies un kā tas tiks 
pārvaldīts. Lai informācijas centrs, pašvaldības policija un pašvaldības dienesti 
efektīvi sadarbotos, tika izmantota hierarhiska pieeja.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Centrs ir atvērts jaunām idejām par rīkiem un metodēm, kuras var izmantot 
ikdienas darbībā.
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valsts iestāde Konstance, Vācija

joma Valsts sektora iestāde/administrācija

vietējās iestādes raksturojums Pilsēta/lauki (Konstances ezers)

iedzīvotāju skaits 285,325 (2019)

investīcijas (€) -

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100 %

Pārvaldība un 
Lēmumu
Pieņemšana

Administratīvo un strukturālo 
procedūru organizācijas pār-
strukturēšana sakarā ar ziņoju-
mu par klimata ārkārtas situāci-
ju Konstances pilsētā

īss 
apraksts

Konstances pašvaldības dome 2019. gada 2. maijā vienbalsīgi pieņēma rezolūciju par ārkārtas 
situāciju klimata jomā. Lai klimata aizsardzībai piešķirtu augstāko prioritāti, kā solīts rezolūcijā, 
papildus organizatoriskajiem pamatpasākumiem tika pieņemti sākotnējie lēmumi par tēmām un 
projektiem, kas saistīti ar klimatu. Gada laikā tika izveidots pasākumu kopums. Lai iegūtu ne-
pieciešamos resursus ne tikai personāla un organizatoriskā, bet arī finansiālajā ziņā, 2019. gada 
beigās tika pieņemts arī klimata pārmaiņu budžets. 

inovācijas • Rezolūcijas un starpposma ziņojums. Katrs vietējās padomes lēmums tika pārbaudīts 
nozīmīguma ziņā attiecībā uz klimata jomu (klimata aizsardzība un alternatīvas rīcības 
iespējas). Turklāt rezolūcija paredz arī ziņošanu vietējai padomei un sabiedrībai par panā-
kumiem un grūtībām emisijas samazināšanā ik pēc sešiem mēnešiem.

• Klimata aizsardzības darba grupas izveide. Darba grupai ir nopietna ietekme ne tikai 
uz administrāciju, pašvaldību uzņēmumiem un pilsētas sabiedrību, bet arī uz to zonu 
noteikšanu, kuras administratīvajā teritorijā ir saistītas ar klimata aizsardzību (noteiktas 
19 šādas zonas).

• Iedzīvotāju klimata padome. Saskaņā ar devīzi “iedzīvotāji iedzīvotājiem” 20 valstu 
iedzīvotāju klimata padomei (10 no tām nejauši izvēlētas) ir 20 000 € budžets gadā, ko tā 
var piešķirt privātiem projektiem klimata aizsardzībai.

• Darba vietu radīšana. Personāla palielināšana, lai administrācijā ātrāk un efektīvāk risinātu 
klimata aizsardzības jautājumu.

• Klimata aizsardzība jaunajos konkursos. Jaunajos konkursos, piemēram, pasākumu 
atlases vajadzībām, nākotnē būtu jāņem vērā klimata aizsardzības aspekti.

• Transportlīdzekļu nomaiņa. Sabiedriskajam autoparkam tika doti norādījumi turpmāk 
iegādāties tikai mazus elektriskos transportlīdzekļus, ja vien nav īpašu izmantošanas 
veidu, kuriem alternatīvi transportlīdzekļi pašlaik tirgū nav pieejami.

inovācijas • Atkārtota, nevis vienreizēja lietošana. Grozījums par atkritumu rašanās novēršanu, 
pārstrādi un apglabāšanu (atkritumu apsaimniekošanas likums), piemēram, atkārto-
ti lietojamu trauku izmantošana pasākumiem, pārtikas materiāli pārtikas un dzērienu 
pasniegšanai, kā arī papīra maisiņi. Izņēmumi tikai pamatotos gadījumos pēc rakstiska 
pieprasījuma.

• Saules enerģija jaunām ēkām. Obligāta prasība ēku īpašniekiem aprīkot jaunas ēkas ar 
saules baterijām. Izņēmumi pieļaujami tikai finansiāli neizdevīgos gadījumos.

• Iekšpilsēta bez automašīnām. Kopā ar specializētiem birojiem un iedzīvotājiem nākotnē 
tiks pētīta pilsētas iekšējā laukuma pārveidošana par teritoriju bez automašīnām un ar 
citādu izmantošanas veidu.

• Klimata budžets. Tika izstrādāts 2020. gada papildu klimata budžets 5 miljonu € apmērā.

galvenie 
panākumu
faktori

Fridays for Future biedrības rosinātais sabiedrības spiediens ļāva pieņemt politisku 
deklarāciju un sekojošu ziņojumu par vietējās padomes organizatoriskajiem un strukturāla-
jiem pasākumiem.

izaicinājumi • Pretrunīgi mērķi. Attiecībā uz klimata aizsardzības pasākumiem pretrunīgi mērķi un 
pasākumi ir neizbēgami.

• Vispārējie pamatnosacījumi federālajā līmenī. Ir gadījumi, kad klimata aizsardzībai 
atbilstošus risinājumus vietējā līmenī nevar ieviest, jo (pagaidām) nav pieejami vispārējie 
pamatnosacījumi federālajā līmenī.

• Pašvaldības budžeta likums. Pašvaldību aizņēmumu sistēma nosaka ierobežoju-
mus, piemēram, aizņemšanās ir iespējama tikai tad, ja izdevumi kalpo nākamajām 
paaudzēm.

• Ierobežojumi, kas ietekmē rīcību uz vietas. Tikai aptuveni 40 % oglekļa dioksīda Kon-
stancē izplūst lokāli, izmantojot enerģiju vietējā līmenī. Pārējais galvenokārt ir saistīts ar 
pārreģionālām funkcijām, kuras vietējā līmenī var ietekmēt tikai netieši.

• Sociālais taisnīgums. Galvenais izaicinājums vietējā un valsts līmenī ir rīkoties vajadzīga-
jā ātrumā, neapdraudot sociālo kohēziju. Tāpēc klimata aizsardzība jāveido tā, lai tā 
būtu sociāli pieņemama.

• CO2 samazinājuma etalons. CO2 samazinājuma etalons ir svarīgs. Tomēr bieži ir grūti 
veikt precīzu novērtējumu, un neregulatīvo pasākumu gadījumā (piemēram, izpratnes 
veicināšana un pilsētas sabiedrības mobilizēšana) diez vai, ieguldot saprātīgas pūles, ir 
iespējams iegūt ticamu novērtējumu.

• Īrnieku un investoru dilemma. Klimatam draudzīgas ēkas prasa lielākas investīcijas, bet 
zemāku papildu izmaksu dēļ īrniekiem tas ir izdevīgi tikai visā ēkas dzīves ciklā.

• Materiālu dilemma. Ātra dzīvojamās telpas izveidošana par pieņemamu cenu, salīdzinot 
ar klimatiski problemātisku būvniecību, kurā izmanto betonu un tēraudu.

pārvaldība Klimata ārkārtas situāciju un turpmākās darbības Konstancē pārvalda administrācija, kuru 
vada mērs, kā arī vietējā padome. Sabiedrība, kā arī skolas, uzņēmumi un citas vietējās 
ieinteresētās puses ir cieši iesaistītas ne tikai ar īpaši tam paredzētiem pasākumiem, bet arī 
ar administrācijas palīdzību, kas pastāvīgi ziņo par izdarīto.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Rezolūciju un veikto pasākumu nepārtrauktība lielā mērā ir atkarīga no pastāvīga sabiedrī-
bas spiediena, politiskās gribas, finansējuma un tādu pilsētu tīkla izveidošanas Vācijā, kuras 
vēlas būt vietējās līderes klimata pārmaiņu laikā un var kopā radīt vērienīgākus piemērus 
tam, kā veidot pāreju, darbojoties no apakšas uz augšu. 



58 59 Ceļvedis oglekļneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadamCeļvedis oglekļneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam

valsts iestāde Koprivnicas pilsēta, Horvātija

joma Viedā pilsēta, ielu apgaismojums

vietējās iestādes raksturojums Pilsētas pašvaldība

iedzīvotāju skaits 30,854

investīcijas (€) 60,000 €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

25 %

Pārvaldība un 
Lēmumu
Pieņemšana

Dzīvā laboratorija Koprivnicā

īss 
apraksts

Koprivnicas Dzīvā laboratorija (Living Lab, LLKC), ir pirmais šāda veida uzņēmums 
Horvātijā; mērķis ir atbalstīt uzņēmējus viedās pilsētas (SC) produktu un risinājumu 
izstrādē, testēšanā un popularizēšanā tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, 
autostāvvietas, viedais tīkls, viedās pilsētas infrastruktūra utt. Sabiedriskā apgaismo-
juma infrastruktūra bija pirmais Living Lab pilotpētījums. Pirmie pasākumi tika īstenoti 
24 testēšanas jomās, koncentrējoties uz gaismekļu modernizēšanu, viedās pilsētas 
risinājumu integrēšanu un vairāku LED izstrādājumu ražotāju/izplatītāju iesaistīšanu. 
LLKC ir atvērta citām ieinteresētajām pusēm, iedzīvotājiem, kā arī akadēmiskajām 
un pētniecības institūcijām, lai iesaistītos projekta izstrādes un īstenošanas posmos. 
Redzējums ietver tādu nozaru funkcionalitātes integrēšanu kā ilgtspējīgas ēkas, ilgtspē-
jīga mobilitāte, ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana, citi sabiedriskie un ko-
munālie pakalpojumi utt., savukārt ilgtermiņa mērķis ir pilnībā izmantot dekarbonizācijas 
risinājumus.

inovācijas • Jauna ekosistēma – iedzīvotāji sāk apzināties resursu izmantošanu (enerģija, ūdens, 
atkritumi utt.), varas iestādes izstrādā jaunas ilgtspējīgas infrastruktūras (uzlādes 
staciju tīklu, sabiedriskos velosipēdus utt.), savukārt privātais sektors tiek mudināts 
izstrādāt jaunus viedos un videi draudzīgos produktus.

•  Projekta izstrāde – tika izveidots sadarbīgs projektēšanas process. Projekta izstrādē 
un attīstībā piedalījās iedzīvotāji, valsts iestādes, privāti uzņēmumi un akadēmiskās 
iestādes. Šīs ieinteresētās personas ne tikai piedalījās, bet arī guva labumu no pro-
jekta.

galvenie 
panākumu
faktori

• Platformas nodrošināšana atklātai sadarbībai starp inkubatoriem, dažādām 
organizācijām un iedzīvotājiem. 

• Iedzīvotāju aktīva līdzdalība. 
•  Funkcija kā paraugs, kas jāievēro citām pilsētām. 
•  Augsta projekta pieņemamība daudzām ieinteresētajām pusēm.
•  LLKC kļuva par testēšanas un ieviešanas testa lauku, mudinot nozari pie-

dalīties. 

izaicinājumi • Nebija sākuma kapitāla izdevumiem. Projekts balstījās uz nozares finansē-
jumu, kurā dzīvās laboratorijas testa lauki tika izmantoti kā jauns bezmak-
sas mārketinga kanāls. 

• Tehnoloģiskās problēmas, kas saistītas ar viedo pilsētu risinājumiem ielu 
apgaismojuma infrastruktūrā, kur nepieciešama elektroapgāde arī dienas 
laikā. 

• Zems uzticēšanās līmenis. Vairāki politikas veidotāji un iedzīvotāji nevēlē-
jās sniegt savu ieguldījumu, jo neticēja, ka viņu viedoklis tiks ņemts vērā 
izstrādes procesā.

pārvaldība Living Lab vadošais partneris Koprivnicā ir Ziemeļu reģionālā enerģētikas 
aģentūra kā publiska, neatkarīga un bezpeļņas iestāde.
Paredzēts, ka projektu attīstīs atkarībā no tā, cik lieli būs panākumi galveno 
ieinteresēto pušu piesaistē. Patiešām, projekta izstrādes procesā bija iesaistī-
tas dažādas ieinteresētās puses (iedzīvotāji, valsts iestādes, privātais sektors, 
akadēmiskās aprindas).

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

• Visu ieinteresēto pušu iesaistīšana laboratorijas izveidošanā.
• Partneriem jāsniedz zināšanas un tehnoloģiskie risinājumi sistēmu savieto-

jamībai sarežģītu situāciju novēršanai (dažādas tehnoloģijas, aprīkojums un 
tehniskā vide). 

• Ekosistēmas stiprināšana, veicinot un veidojot partnerattiecības ar tādām 
atbalsta institūcijām kā biznesa inkubatori, tirdzniecības kameras un citas 
valsts iestādes. Īpaša uzmanība tiks pievērsta iedzīvotāju atbalstam un 
līdzdalībai. 

• Finanšu resursu, jaunu finansēšanas instrumentu un jaunu partnerību 
pieejamība.

• Nozares partneri atrodas visā valstī. Ir nepieciešama ciešāka sadarbība un 
stimuli, lai viņi aktīvi darbotos projektā. 

• Veicinošas un atsaucīgas pārvaldības veicināšana ir ļoti svarīga, lai 
mudinātu iedzīvotājus turpināt piedalīties un lai Living Lab turpinātu pār-
baudīt sistēmu dzīvotspēju to ieviešanai esošajā pilsētas infrastruktūrā.
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valsts iestāde Astūrijas province [Principado de Asturias], Spānija

joma Transports

vietējās iestādes raksturojums Valsts un privātā sektora iestādes 

iedzīvotāju skaits 1,050,000

investīcijas (€) -

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100%

Pārvaldība un 
Lēmumu
Pieņemšana

Reģionālais apaļais galds
elektrisko transportlīdzekļu 
popularizēšanai Astūrijā

īss 
apraksts

Ir izveidota sadarbība starp visiem reģionālajiem dalībniekiem, kas iesaistīti elektriskajā 
mobilitātē, lai ierosinātu īpašus pasākumus, kas veicinātu šīs tehnoloģijas izmantošanu 
dažādās darbības nozarēs. 
Kopš 2017. gada beigām starp uzņēmumiem un administrācijām notiek kopīgi pasāku-
mi, lai transportā, galvenokārt uz ceļiem, būtu lielāka elektriskās mobilitātes daļa.

inovācijas Izstrādāt instrumentu intensīvai publiskā un privātā sektora sadarbībai un sadarbības 
priekšlikumu izveidei ar uzņēmumu, administrāciju, asociāciju un elektrisko trans-
portlīdzekļu lietotāju piedalīšanos.
Regulāras sanāksmes, tādu kopīgu pasākumu izstrāde un izpilde kā gadatirgi, pub-
likācijas, transportlīdzekļu testēšana starp privātpersonām un uzņēmumiem, starptau-
tiskie kongresi utt. ļāva ievērojami palielināt elektrisko mobilitāti reģionā ar vislielāko 
elektrisko transportlīdzekļu ātras uzlādes infrastruktūru Spānijā.

galvenie 
panākumu
faktori

• Veiksmīga dažādu dalībnieku sadarbība, pievēršoties problēmu risināšanai.
•  Katra dalībnieka problēmas un vajadzības tika formulētas, pateicoties 

intensīvam dialogam un zināšanām par katra uzņēmuma iespējām.

izaicinājumi Katram uzņēmumam sākotnēji bija sava stratēģija un tehnoloģija. Apaļo galdu 
laikā uzmanības centrā bija problēmu risināšana sadarbībā.

pārvaldība Apaļo galdu elektriskās mobilitātes veicināšanai Astūrijā ir vadījusi reģionālā 
ministrija, kuras kompetencē ir enerģētika, ar FAEN (Astūrijas enerģijas fon-
da) tehnisko un vadības atbalstu. Tas ļāva uzņēmumiem jau no paša sākuma 
novērtēt reģionālās valdības spēcīgo atbalstu un apzināties, ka īstenotajiem 
pasākumiem būs spēcīgs institucionālais fons. Notika arī sanāksmes, lai veic-
amajos pasākumos un aktivitātēs iesaistītu vietējās administrācijas. Tas uzņē-
mumiem un pašvaldībām radīja iespēju apmainīties ar viedokļiem un veidot 
dialogu par savām problēmām un vajadzībām un to, kā tās varētu atrisināt.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

• Sadarbības un dialoga nepārtrauktība starp ieinteresētajiem dalībniekiem.
•  Pāreju var veicināt citas/jaunas tehnoloģijas, piemēram, ūdeņradis.
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valsts iestāde Jelgavas pašvaldība, Latvija

joma Viedā pilsēta

vietējās iestādes raksturojums Pilsētas pašvaldība

iedzīvotāju skaits 55,972 (Year, 2019)

investīcijas (€) -

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100 % plus apmeklētāji/tūristi

Pārvaldība un 
Lēmumu
Pieņemšana

Lietotne viedtālruņiem
“Jelgavaspilseta”

īss 
apraksts

Viedtālruņiem ir izstrādāta lietojumprogramma, proti, “Jelgavaspilseta”, ar kuras palīdzī-
bu iedzīvotāji var sniegt ieteikumus pilsētvides uzlabošanai. Mobilā lietojumprogram-
ma nodrošina daudzas funkcijas, piemēram, ziņošanu par problēmām/bojājumiem 
ar ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu, ārkārtas izsaukumiem, komunālajiem 
pakalpojumiem, uzraudzību/apziņošanu. 

inovācijas • Pilsētnieki tiek informēti par aktualitātēm pilsētā.
•  Iedzīvotāji var aktīvi uzraudzīt pilsētas procesus un informēt vietējo pašvaldību, ja 

kaut kas nav kārtībā. 

galvenie 
panākumu
faktori

• Tehniskās zināšanas, kas nodrošināja lietotājam draudzīga un praktiska 
rīka izveidi. 

• Iesaistīšanās starptautiskajā projektā: “Civilās aizsardzības sistēmas 
uzlabošana Jelgavā un Šauļos (C-System)” nodrošināja būtiskus sistēmas 
uzlabojumus.

izaicinājumi Ne visi vecāka gadagājuma cilvēki lieto viedtālruņus. Šis izaicinājums katru 
gadu mainās.

pārvaldība Lietojumprogramma tika izveidota, lai atbalstītu pašvaldības operatīvās in-
formācijas centru un nodrošinātu, ka informācija jelgavnieku vidū tiek izplatīta 
un apkopota ātrā, mūsdienīgā un interaktīvā veidā.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Atjauninājumi un jaunas funkcijas tiek pievienotas, izmantojot lietotni.
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Infrastruktūra
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valsts iestāde Koprivnicas pilsēta, Horvātija

joma Ēkas celtniecība, energoefektivitāte

vietējās iestādes raksturojums Pilsētas pašvaldība

iedzīvotāju skaits 55,972 (Year, 2019)

investīcijas (€) -

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100 % plus apmeklētāji/tūristi

Infrastruktūra Inovāciju publiskais iepirkums 
– saliekamās bērnudārza ēkas 
būtiska pārveidošana
Koprivnicas pilsētā

īss 
apraksts

Pilotprojekts piedāvāja inovatīvu un replicējamu risinājumu, lai būtiski atjaunotu 35 ga-
dus vecu koka bērnudārza ēku. Tā kā ēka bija tuvu tās lietderīgās izmantošanas 
beigām, tika izvēlēts inovāciju publiskais iepirkums, lai atrastu novatorisku, viegli rep-
licējamu risinājumu ēkas uzlabošanai un tās kalpošanas laika pagarināšanai.

inovācijas • Esošo materiālu un pamattehniku apvienojums, kas iepriekš nav piedāvāts vai 
izmantots tirgū.

• Pirmo reizi Horvātijā tika īstenots inovāciju publiskais iepirkums (PPI). Konkrētāk, 
kā vispiemērotākā iepirkuma procedūra, lai pabeigtu PPI procesu (un iepirkuma 
procedūru), tika izvēlēta konkursa procedūra ar pārrunām. Tādējādi valsts pārvalde 
noteica prasības un piešķiršanas kritērijus.

galvenie 
panākumu
faktori

• Vajadzību noteikšana bija viskritiskākā projekta sastāvdaļa, un tā ir priekšli-
kumu iesniegšanas uzaicinājumā iekļauto prasību un risinājumu pamats. 

•  Plaša diskusija ar vietējiem gala lietotājiem un visām iesaistītajām pusēm. 
•  Lai pretendenti savos priekšlikumos varētu būt inovatīvi, prasības tika 

noteiktas, nepieprasot nekādu īpašu risinājumu (piemēram, “maksimāli 
palielināt energoefektivitāti rentablā veidā”, “piedāvāt mērogojamus un 
replicējamus risinājumus, lai raisītu interesi visas valsts mērogā”).

• Plaša tirgus izpēte, lai noteiktu iespējamo tirgus apjomu visā valstī un 
kapitalizācijas iespējas izstrādātajam nākotnes risinājumam. Tas izraisīja 
60 valsts pārvaldes iestāžu, uzņēmējdarbības vienību un fakultāšu interesi 
par procedūru iesaistīšanai tirgū.

• Izmantojot PPI un “Design & Build” pieeju, pretendenti tika mudinā-
ti konkurēt ar efektīviem, ilgstošiem un novatoriskiem risinājumiem. 
Piešķiršanas kritēriji ietvēra priekšlikuma kvalitāti un novatoriskumu (50 % 
no vērtējuma pasūtījuma piešķiršanai) un cenu (pārējie 50 %).

izaicinājumi • Iesaistīšana tirgū un konsultāciju process. Nekad agrāk Horvātijā šāda pro-
cedūra nav tikusi ieviesta, tāpēc tas bija nezināms un riskants pasākums.

• Atklātai tirgus izpētei izmantojamo rīku izveide. Rīki ietvēra iepriekšēju 
informācijas paziņojumu, tirgus izpētes prospektu un tīmekļa lapu ar visu 
attiecīgo informāciju par dalību/saziņu.

• Tirgus konsultāciju semināra rīkošana, lai galīgajā variantā izstrādātu iepir-
kuma prasības.

• Maza un nepieredzējusi iepirkumu nodaļa. Tādējādi bija nepieciešams 
ārēju tehnisko un juridisko konsultantu atbalsts.

pārvaldība Plaša diskusija ar vietējiem gala lietotājiem un visām iesaistītajām pusēm, lai 
noteiktu un analizētu projekta vajadzības. Tika veikta atklāta tirgus konsultāci-
ju procedūra (tirgus izpētes prospekts, e-pasta ziņojumi uz 15 000 adresēm, 
telefona aptaujas, lai noteiktu tirgus apjomu, un zvani uz vairāk nekā 
120 pašvaldībām, semināra organizēšana utt.).

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

• Tirgus vēl nav piesātināts. Horvātijas valsts iestādēm ir jāiegulda vairāk 
pūļu, lai atvieglotu tirgus apgūšanu, ievērojot iepirkuma prasības.

• Piegādātājiem vajadzētu aktīvāk sniegt informāciju par piedāvātajiem ris-
inājumiem atklāto tirgus konsultāciju posmā.

• PPI ir uz rezultātiem balstīta iepirkuma pieeja, un visām ieinteresētajām 
pusēm, kuras vairāk pieradušas pie preskriptīva veida uzaicinājumiem uz 
konkursu, ir jādomā par izmaiņām darba kultūrā.

• Varas iestādēm jāpiedāvā replicējami, nevis revolucionāri iepirkumi un pro-
jekti, jo tā ir iespējams raisīt lielāku tirgus interesi.

ENERĢIJAS ETAUPĪJUMS 128,39 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 24,63 t/gadā
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valsts iestāde Trikalas pašvaldība, Grieķija

joma Viedā pilsēta 

vietējās iestādes raksturojums Lauku pašvaldība

iedzīvotāju skaits 81,355

investīcijas (€) -

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100%

Infrastruktūra Viedā Trikala

īss 
apraksts

Trikalas pašvaldība kopš 2014. gada ir izstrādājusi viedās Trikalas iniciatīvu, iekļaujot 
tajā viedās pilsētas infrastruktūru, pakalpojumus un lietojumprogrammas, kuru mērķis ir 
pāreja uz ilgtspējīgiem pašvaldības pakalpojumiem un iedzīvotāju dzīves atvieglošana. 
Dažādās nozarēs ir īstenotas vairāki viedie pasākumi, galvenokārt veidojot klasterus 
ar tehnoloģiskajiem uzņēmumiem lietojumprogrammu/risinājumu testēšanai, kā arī 
pētniecības projektiem, no kuriem daudzus finansē programma “Apvārsnis 2020”. Šie 
pasākumi orientējoši aptver:
• Transporta nozari – ir apstiprināta sensoru izvietošanas sistēma, kas attur au-

tovadītājus no neatļautas parkošanās (piemēram, uz trotuāriem). Tā šādos gadī-
jumos informē ceļu satiksmes policiju. Pilotprojekta veidā ir uzsākta arī viedās 
autostāvvietu sistēmas izmantošana ar ierobežotu vietu skaitu. Šos pasākumus pa-
pildina luksoforu uzraudzības sistēma un viedā ielu apgaismojuma sistēma, kas ļauj 
veikt uzraudzību un pēdējā no minētajiem gadījumiem arī tālvadību un program-
mēšanu. Sabiedriskā transporta jomā autobuss bez vadītāja pašvaldībā jau iepriekš 
tika pārbaudīts projekta “Apvārsnis 2020” ietvaros. Šādi autobusi nākamajā periodā 
tiks izmantoti pašvaldības sabiedriskajā transportā.

• Atkritumu nozare – atkritumu nozarē pašvaldība pieņēma viedās apsaimniekošanas 
sistēmu, kuras pamatā ir atkritumu tvertņu tilpums, lai optimizētu savākšanas 
maršrutus. Šīs metodes ieviešana kopumā ir samazinājusi izmaksas par 40 %, 
ieguldot tikai 24.000 €.

• Pašvaldības ēkas un infrastruktūra – viedie sensori sniedz reāllaika informāciju 
par enerģijas pieprasījumu un izmantošanu pašvaldības ēkās un ielu apgaismoju-
mam. Izmantojot datu analīzi, var veikt pasākumus patēriņa samazināšanai. Turklāt 
rātsnama pirmajā stāvā ir izveidots viedās pilsētas vadības centrs, kurā iekārtu 
termināļi nodrošina viedās pilsētas sistēmu darbību.

īss 
apraksts

• Citi pakalpojumi – izmantojot viedo atvērto tirdzniecības centru lietojumpro-
grammu, vietējie veikali dalās ar komerciāliem piedāvājumiem iedzīvotā-
jiem, izmantojot vietējo Wi-Fi tīklu. Tiešsaistes platforma un lietojumpro-
gramma “20000” sniedz vietējai pašvaldībai informāciju par iedzīvotāju 
pieprasītajiem darījumiem. Tele-Care sistēma tiek izmantota noteiktam 
iedzīvotāju skaitam, kam tā ir nepieciešama; tas ļauj sniegt veselības un 
sociālos pakalpojumus, izmantojot IT un komunikācijas tehnoloģijas, lai 
nodrošinātu visaptverošus primārās veselības aprūpes pakalpojumus 
neaizsargātām sociālajām grupām. E-KEP (Automatizētais iedzīvotāju ap-
kalpošanas centrs) ir bankomātu tipa automāti, kas iedzīvotājiem piedāvā 
iespēju jebkurā dienas vai nakts laikā ātri pieprasīt un vienkārši un viegli 
izdrukāt pašvaldības dokumentus par zemes nodokļa nomaksu, iedzīvotā-
ju reģistra apliecības un citus saistītus pašvaldības iestāžu dokumentus.

Pasākumus, kas pilotprojektā izrādījušies veiksmīgi, plānots paplašināt, izman-
tojot finansējumu no valsts un Eiropas fondiem, vai sadarbojoties ar tirgotājiem.

inovācijas • Viedās pilsētas lietojumprogrammas pašvaldību pakalpojumos un infras-
truktūrā.

• Projektu kopīga izstrāde ar tehnoloģiju uzņēmumiem un akadēmisko aprin-
du pārstāvjiem.

• Finansē, apvienojot pašvaldību, tirgus dalībnieku un pētniecības finansēju-
mu, savukārt līdzīgu kompleksu finansējumu izmanto pilotprojektu pa-
plašināšanai.

galvenie 
panākumu
faktori

• Stingra politiskā apņemšanās ir vissvarīgākais veiksmes faktors.
•  Lai izveidotu plānu, ir nepieciešams stratēģisks redzējums.

izaicinājumi • Ierobežots finansējums, kas pieejams no reģionālajiem vai valsts avotiem.
•  Mainīt iedzīvotāju uzvedību un novērst neticību inovatīviem projektiem un 

politiskiem nodomiem. 

pārvaldība Lai koordinētu visas viedās pilsētas programmas pasākumus un aktivitātes, 
pašvaldībā tika izveidota īpaša nodaļa.
Turklāt tiešsaistes platforma un lietojumprogramma “20000” tika izmantota 
viedo pilsētu risinājumu koordinēšanai un iedzīvotāju mijiedarbības ar pašvaldī-
bas dienestiem digitalizēšanai (pieprasījumi, sertifikāti, juridiskie dokumenti utt.). 
Viedās pilsētas vadības centrs ir vēl viena noderīga infrastruktūra, kas palīdz 
vietējai pašvaldībai uzraudzīt viedos pakalpojumus.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

• Zemākas inovatīvu produktu izmaksas.
•  Finansēšanas iespējas (piemēram, izmantojot nacionālās finansēšanas program-

mas).
•  Pašvaldības personāla kapacitātes palielināšana.
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valsts iestāde Senmartēna Delrei Aurelio, Spānija

joma Publiskā joma

vietējās iestādes raksturojums Publiskā joma

iedzīvotāju skaits 16,584

investīcijas (€) 999,790 €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100%

Infrastruktūra Uzlabots ielu apgaismo-
jums ar LED tehnoloģiju un 
viedās pilsētas tehnoloģiju 
Senmartēnā Delrei Aurelio 
[San Martín del Rey Aurelio]

īss 
apraksts

The City Council carried out the retrofitting of conventional luminaires with new LED 
ones, applied in half of its street lighting system. For half the number of luminaires, there 
is stand-alone dynamic controlling while the remaining number of luminaires were just 
replaced with new, LED ones. The new public street lighting infrastructure incorporated 
technology that provides additional services such as Wi-Fi services in rural areas with 
scarce availability. The new system reduces energy costs and emissions by 68%.

inovācijas •  Dynamic regulation and control systems in each luminaire for optimised operation 
according to local needs.

•  Street lighting infrastructure with the addition of smart technology equipment be-
comes the backbone of the smart city system, offering services on street lighting, 
waste management and the traffic lights network. 

galvenie 
panākumu
faktori

• Domes interese sniegt jaunus sabiedriskos pakalpojumus tai piederošajos 
objektos. 

•  Rātsnama enerģētikas vadītāja sadarbība ar speciālistiem tehniķiem un 
reģionālo enerģētikas aģentūru ļāva izveidot neaizstājamu sadarbības 
shēmu inovatīvu projektu izstrādāšanai.

•  Valsts atbalsta līnijas šo projektu īstenošanai atvieglo to īstenošanu. 
Piemērojamo ekonomisko atbalsta virzienu noteikšanai svarīgs faktors ir 
kvalificēts personāls.

izaicinājumi Lai risinātu galvenās problēmas un pieņemtu lēmumu virzīties tālāk un iekļaut 
inovatīvas sistēmas, noteicošā ir bijusi sadarbība starp domi, uzņēmumiem un 
nozares ekspertiem, kā arī tādu struktūru kā, piemēram, enerģētikas aģentūras, 
ieguldījums, ņemot vērā to dinamisko lomu.

pārvaldība Sadarbība starp domi un atbalsta struktūrām, piemēram, reģionālo enerģētikas 
aģentūru, un pašvaldības enerģētikas pārvaldnieka amats palīdz veidot atbil-
stošu sistēmu ar pietiekamiem resursiem, lai pašvaldībā īstenotu enerģētikas 
uzlabošanas projektus. Tas ļauj politiķiem pieņemt lēmumus, balstoties uz 
skaidriem tehniskiem un ekonomiskiem apsvērumiem.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

•  Šo projektu izstrādei būtiska ir nacionālo vai reģionālo fondu un dotāciju 
pieejamība. Sadarbība starp dažādiem dalībniekiem ļauj identificēt citas 
projekta finansēšanas iespējas, piemēram, enerģijas pakalpojumu uzņē-
mumus. 

• Pašvaldības enerģētikas vadītāja amats atvieglo visu procesu. Mazās vai 
vidējās vietējās administrācijās, ja šāda vadītāja nav vai tas nav pieejams, 
noderīga stratēģija šīs nepilnības novēršanai var būt sadarbība ar reģionā-
lajām enerģētikas aģentūrām.

ENERĢIJAS ETAUPĪJUMS 663 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 345,5 t/gadā 
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valsts iestāde Kimpiaturzijas pašvaldība, Rumānija

joma Degvielas patēriņš 

vietējās iestādes raksturojums Vietējā pilsētas pašvaldība 

iedzīvotāju skaits 22,223 (2011. gada tautas skaitīšana)

investīcijas (€) 280,290 (205 254 kā dotācija). 

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

Vairāk par 10 %

Infrastruktūra Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana un energoefek-
tivitātes un publiskās apgais-
mošanas sistēmas uzticamības 
paaugstināšana Kimpiaturzijas 
[Campia Turzii] pašvaldībā.

īss 
apraksts

Ielu apgaismojuma modernizēšana Kimpiaturzijas pašvaldības Insulas un Sancrai 
mikrorajonos, lai palielinātu energoefektivitāti un satiksmes drošību, kā arī ievērojami 
samazinātu CO2 izmešus un enerģijas izmaksas. Projekta mērķis ir identificēt visas 
ekonomiski un tehniski iespējamās enerģijas taupīšanas iespējas, kā arī noteikt fakto-
rus, kas var uzlabot ielu apgaismošanas sistēmas gaismas parametrus. Piedāvātais 
modernizēšanas risinājums ietver: 
•  403 pašreizējo apgaismes ķermeņu nomaiņu ar LED gaismas ķermeņiem.
•  Dinamisku apgaismojuma funkciju.
• Attālās vadības sistēmas uzstādīšanu.

inovācijas Piedāvātā risinājuma galvenais mērķis ir nodrošināt augstāku ielu apgaismošanas 
sistēmas energoefektivitātes līmeni un ieviest inovācijas, jo lielākajā daļā lampu netiek 
izmantotas pašreizējās un modernās tehnoloģijas.

galvenie 
panākumu
faktori

Redzējuma veidošana. Ilgtermiņa redzējuma izstrāde, kas ietver:
•  Paaugstinātu iedzīvotāju drošību uz koplietošanas ceļiem, nodrošinot ielu 

apgaismojumu atbilstoši augstiem standartiem.
• Ielu apgaismošanas sistēmas oglekļa izmešu samazināšanu.
•  Ieguldījumu nacionālajos un starptautiskajos centienos samazināt enerģijas 

patēriņu un siltumnīcefekta gāzu izmešus.

izaicinājumi • Vietējo/reģionālo lēmumu pieņēmēju zināšanu trūkums par energoefektivi-
tāti.

• Sarežģīta piekļuve konsekventiem un ticamiem enerģijas datiem.
•  Nepietiek līdzekļu, lai finansētu energoefektivitātes darbus.
•  Slikta inovatīvu un pārbaudītu energoefektivitātes tehnoloģiju pieejamība 

Rumānijas tirgū.
•  Vietējo darbuzņēmēju trūkums sistēmas kvalitātes uzturēšanai.

pārvaldība Kimpiaturzijas pašvaldība ir uzņēmusies realizēt skaidru un vērienīgu enerģē-
tikas politiku. Ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanas plāns tika 
izstrādāts ar C-Track 50 projekta palīdzību.
Plāna izstrādes laikā notika daudzas diskusijas par pašvaldības vajadzību 
noteikšanu, noteikto darbību un pasākumu prioretizēšanu, pamatojoties uz to 
ietekmi uz enerģijas patēriņu un ieguvumiem sabiedrībai, alternatīvu tehnisko 
un ekonomisko scenāriju ierosināšanu svarīgākajām darbībām, finansēju-
ma avotu noteikšanu, savukārt projekta pieteikuma sagatavošanas laikā tika 
sniegts būtisks atbalsts.
Kimpiaturzijas pašvaldība ir piešķīrusi finanšu un cilvēkresursus energoauditam 
un projekta pieteikuma izstrādei, lai palielinātu ielu apgaismojuma sistēmas en-
ergoefektivitāti, un ir apņēmusies nodrošināt nepieciešamos resursus projekta 
īstenošanai, darbībai un rezultātu uzraudzībai. 

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Lielāk skaits finansēšanas shēmu ļautu sasniegt labākus rezultātus. Turklāt 
ilgtermiņā maksimāli palielināt projekta rezultātus varētu īpašas personāla kā 
gala lietotāja apmācības. 

ENERĢIJAS ETAUPĪJUMS 273,4 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 318 t/gadā 
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valsts iestāde Madeiras reģions, Portugāle

joma Reģionālais ceļu direktorāts

vietējās iestādes raksturojums Salas pašvaldība

iedzīvotāju skaits Aptuveni 260 tūkstoši 

investīcijas (€) 629 520 € (137 899 no valsts līdzekļiem) 

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

-

Infrastruktūra LED apgaismojums tuneļos 
Madeirā

īss 
apraksts

LED apgaismojums tika uzstādīts 11 tuneļos, kas atrodas uz ceļiem, kurus pārvalda 
Reģionālā ceļu direkcija.
Lai nodrošinātu finansējumu energoefektīvu LED gaismu uzstādīšanai, kas samazina 
elektroenerģijas patēriņu vismaz par 60 %, šī projekta īstenošanai Reģionālā ceļu direk-
cija vērsās Energoefektivitātes fondā (Nacionālajā fondā). Tas nozīmē milzīgu ikgadējo 
enerģijas rēķinu samazinājumu, jo gaisma tuneļos deg 24 stundas diennaktī. Pasākums 
tika veikts tajos tuneļos, kur tas bija visvairāk nepieciešams.
Veikto pasākumu atmaksāšanās periods ir aptuveni 40 mēneši. Tika pierādīts, ka LED 
tehnoloģija ir reāls risinājums no ekonomiskā, ekoloģiskā un sociālā viedokļa, jo tas 
samazina enerģijas patēriņu un, savukārt, enerģijas izmaksas, nesamazinot apgaismo-
juma kvalitāti.

inovācijas Šis inovatīvais projekts ļāva samazināt ielu apgaismojuma ietekmi uz enerģiju un vidi 
un vienlaikus samazināt rēķinus par enerģiju, padarot pieejamu lielāku budžetu turp-
mākiem pasākumiem citos tuneļos. Tā kā LED tehnoloģijai ir īss atmaksāšanās laiks un 
paredzamais kalpošanas laiks pārsniedz 100 000 darbības stundas, tiek lēsts, ka pēc 
10 gadiem LED risinājums samazinās enerģijas izmaksas līdz pat 90 %.
Papildus pašvaldības sabiedriskajam apgaismojumam tuneļu apgaismojums ar LED 
tehnoloģiju palīdzību ir risinājums, kas vienmēr jāņem vērā un tam jākļūst par standarta 
praksi visos reģionos.

galvenie 
panākumu
faktori

Politiskais atbalsts, tehniskās zināšanas 

izaicinājumi Lielākais izaicinājums ir finansējuma nodrošināšana, lai aizstātu parasto tuneļa 
apgaismojumu ar LED tehnoloģiju, kas iespējams tikai ar finansiāla atbalsta 
palīdzību.

pārvaldība Pasākums balstījās uz administratīvo personālu.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Jaunas finansēšanas shēmas.

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 2152 MWh/gadā
(462,89 tep/gadā, 
237 000 €)

CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 1151 t/gadā
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valsts iestāde Madeiras reģions, Portugāle

joma Reģionālās pašvaldības pakalpojumi

vietējās iestādes raksturojums Sabiedriskā sektora pārvaldes organizācija

iedzīvotāju skaits Aptuveni 260,000

investīcijas (€) 100 % apjomā finansē Vides fonds (Fundo Ambiental)

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

Reģionālās sabiedriskā sektora pārvaldes organizācijas 
pakalpojumi

Infrastruktūra Elektriskie transportlīdzekļi 
valsts pārvaldes autoparkā
Madeirā

īss 
apraksts

Reģionālā sabiedriskā sektora pārvaldes organizācija elektriskos transportlīdzekļus 
izmanto kopš 2018. gada. Pašlaik reģionālā pašvaldība izmanto 15 elektriskos trans-
portlīdzekļus (ET), kas iegūti, izmantojot Vides fonda valsts pārvaldes elektriskās mo-
bilitātes atbalsta programmas 1. un 2. fāzes (2017. un 2018. gads) pieteikumus. Pro-
gramma ļāva finansēt kopējās izmaksas (ieskaitot PVN) par ET nomu uz 48 mēnešiem, 
kā arī par atbilstoša uzlādes staciju skaita iegādi un uzstādīšanu, kas atbilst nomāto 
transportlīdzekļu maksimālajam skaitam.
Elektriskie transportlīdzekļi ļāva aizstāt vecākus transportlīdzekļus (vecākus par 12 ga-
diem). Tie reģionam radīja lielas izmaksas, proti, degvielas un uzturēšanas izmaksu ziņā, 
un daudzi ilgu laiku bija dīkstāvē, gaidot detaļas, kas bieži vien neļāva atbilstoši sniegt 
dažus pakalpojumus.
Salīdzinot ar parastajiem transportlīdzekļiem, elektriskie transportlīdzekļi, lai nobrauktu 
to pašu attālumu, patērē 5 reizes mazāk enerģijas, tiem ir daudz zemākas uzturēšanas 
izmaksas, pilsētu vidē tie neizdala piesārņojošas vielas un tiem ir zems trokšņa līmenis. 
Tādējādi tie veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos un samazina ēku stāvokļa paslik-
tināšanos pilsētās.

inovācijas Efektīvākas tehnoloģijas, kā arī tāda enerģijas vektora izmantošana, kas atšķiras no 
parastajos transportlīdzekļos izmantotā, ļauj samazināt ārējo atkarību no naftas, kas ir 
svarīgs faktors energoapgādes drošības kontekstā. Elektriskie transportlīdzekļi ļauj arī 
vairāk izmantot atjaunojamo enerģiju un līdz ar to samazināt fosilā kurināmā izmantoša-
nu elektroenerģijas ražošanai.

galvenie 
panākumu
faktori

Politiskais atbalsts 

izaicinājumi Uzdevums bija parādīt ET darbībā, kad tos izmanto sabiedriskajiem pakalpo-
jumiem, proti, transportlīdzekļu autonomijas ziņā.

pārvaldība Darbība koncentrējās uz administratīvo personālu.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Jaunas finansēšanas shēmas, lai aizstātu visus autoparka dīzeļdegvielas un 
benzīna transportlīdzekļus.

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 80 % ietaupījums, 
salīdzinot ar 
iekšdedzes 
dzinējiem.

CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 80 % samazinājums,
salīdzinot ar 
iekšdedzes 
dzinējiem.
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valsts iestāde Madeiras reģions, Portugāle

joma Transports Iedzīvotāji un uzņēmumi

vietējās iestādes raksturojums -

iedzīvotāju skaits Aptuveni 260,000

investīcijas (€) 100 % apjomā finansē Vides fonds (Fundo Ambiental)

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

Iedzīvotāji un uzņēmumi tieši un netieši iegūst (piemēram, 
vides ieguvumi pilsētas centros).

Infrastruktūra Stimuli elektrisko
transportlīdzekļu iegādei
Madeirā

īss 
apraksts

Reģionālā pašvaldība izveidoja un īstenoja divas stimulēšanas shēmas. Pirmā no tām 
Porto Santo salā tika izveidota, lai atbalstītu iedzīvotāju un uzņēmumu elektrisko trans-
portlīdzekļu (ET) iegādi. Lai to īstenotu, tika publicēts 7. augusta rīkojums Nr. 434/2019, 
kas regulē elektriskās mobilitātes stimulēšanu Porto Santo salā PRIME-RAM ar 
2019. gadam paredzētu 400 000 € budžetu. Šī iniciatīva ir saskaņota ar Madeiras au-
tonomā reģiona (RAM) ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes rīcības plānu un projektu “Porto 
Santo Sustentável – viedā no fosilā kurināmā brīvā sala”. Kopumā reģionālā pašvaldība 
līdzfinansēja 42 elektriskos transportlīdzekļus.
Otrā veicināšanas shēma Madeiras reģionā finansēja salas iedzīvotāju un uzņēmumu 
ET līdzekļu iegādi. Lai to īstenotu, tika publicēts 1. aprīļa rīkojums Nr. 110/202, kas 
regulē elektriskās mobilitātes stimulēšanu Madeiras reģionā PRIME-RAM ar 1 mil-
jona € budžetu, kas paredzēts reģiona budžetā 2020. gadam. Laikā no 2020. gada 
aprīļa līdz oktobrim reģionālā pašvaldība līdzfinansēja 174 elektriskos transportlīdzekļus 
(114 privātā lietošanā un 60 uzņēmumos) un 16 elektriskos velosipēdus.

inovācijas Efektīvākas tehnoloģijas, kā arī tāda enerģijas vektora izmantošana, kas atšķiras no 
parastajos transportlīdzekļos izmantotā, ļauj samazināt ārējo atkarību no naftas, kas ir 
svarīgs faktors energoapgādes drošības kontekstā.
Elektriskie transportlīdzekļi ļauj arī vairāk izmantot atjaunojamo enerģiju un līdz ar to 
samazināt fosilā kurināmā izmantošanu elektroenerģijas ražošanai.

galvenie 
panākumu
faktori

Politiskā līmenī turpmāko gadu ilgtspējas redzējums izpaužas politiskajā 
programmā. Turklāt valsts tiesiskais regulējums var sniegt vairākus finansiālus 
ieguvumus iedzīvotājiem, kuri plāno iegādāties ET. Paralēli tam notiekošās 
izpratnes veicināšanas kampaņas, lai veicinātu velosipēdu izmantošanu un ve-
losipēdu koplietošanas shēmu ieviešanu, samazinās atkarību no automašīnām. 
Arī pieaugošais ET skaits atspoguļo to, ka iedzīvotāji un uzņēmumi pamazām 
pieņem elektrisko mobilitāti.

pārvaldība Administratīvais personāls

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Jaunas finansēšanas shēmas

ENERĢIJAS ETAUPĪJUMS 1832 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 420 t/gadā



80 81 Ceļvedis oglekļneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadamCeļvedis oglekļneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam

Pilsētu/Teritoriālā 
Plānošana
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valsts iestāde Freiburgas pilsēta, Vācija

joma Pilsētplānošana un ēkas

vietējās iestādes raksturojums Pilsētas pašvaldība

iedzīvotāju skaits 227,090 (2019)

investīcijas (€) Vietu sagatavošana, infrastruktūra un sabiedriskās ēkas, 
kas tiek finansētas no zemes gabalu un reģionālo fondu 
pārdošanas

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

4.4%

Pilsētu/
Teritoriālā 
Plānošana

Integrēta plānošana un sabie-
drības līdzdalība pilsētas rajonu 
ilgtspējīgai attīstībai Freiburgā

īss 
apraksts

Freiburgas pilsēta, lai novērstu steidzami risināmo mājokļu trūkumu, izstrādāja Rīzelfel-
das rajona ilgtspējīgu attīstības plānu. Tagad šī 70 hektāru jauktas zemes izmantošanas 
Rīzelfeldas [Rieselfeld] koncepcija ir pilnībā izstrādāta un ieviesta, paredzot salīdzinoši 
augsta blīvuma energoefektīvus ēku kvartālus, labu sabiedriskā transporta savienojamī-
bu, kā arī sociāli jauktu un iekļaujošu demogrāfisko iedzīvotāju sastāvu. Koncepcija tika 
izstrādāta pakāpeniski, ņemot vērā vietējās pašvaldības lēmumu pieņēmēju, iedzīvotā-
ju un ieinteresēto personu idejas un vajadzības, ievērojot vides un sociālās ilgtspējas 
prasības. Rīzelfeldas rajons parāda, kā zaļo politiku var efektīvi realizēt vietējā līmenī.

inovācijas • Rīzelfeldas attīstības koncepciju, plānošanu un ieviešanu nodrošināja sabiedrības 
iesaistīšanās. Lai nodrošinātu, ka rajons ir iekļaujošs (īpaši ģimenēm un veciem 
cilvēkiem), iesaistīšanās formas bija dinamiskas un balstītas uz vajadzībām. Tika 
izveidota asociācija, lai organizētu sociālos/kultūras pasākumus, kā arī, lai tā darbo-
tos kā platforma iedzīvotāju mobilizācijai. 

• Tika veicināta arhitektūras un sociālā daudzveidība, ierobežojot apbūves gabalu 
lielumu un pārdošanu individuāliem attīstītājiem, nosakot kā slieksni 500 dzīvokļu 
vienības, un apvienojot privāti finansētus un subsidētus mājokļus.

• Zemes gabalu pircējiem bija līgumsaistības ievērot zema enerģijas patēriņa ēku 
standartus ar maksimālo enerģijas patēriņu 65 kWh/m² gadā (kas tajā laikā bija ļoti 
ambiciozi). Tās arī noteica, ka ēkas nepieciešams pieslēgt centralizētās siltumap-
gādes tīklam.

inovācijas • Lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji var izmantot pietiekami daudz spēļu lauku-
mu, atklātas vietas, kā arī veloceliņus, tika izmantota integrētā zaļās zonas 
plānošanas pieeja.

• Par prioritāti tika noteikts transports ar zemu oglekļa dioksīda izmešu 
līmeni, savienojot šo apkaimi ar pilsētas tramvaju tīklu, ieviešot satiksmes 
palēnināšanas pasākumus un neatbalstot individuāla motorizēta transporta 
turēšanu.

• Lai samazinātu kanālu sistēmā izvadāmā ūdens apjomus, tika izstrādāta 
lietus ūdens infiltrēšanas koncepcija.

galvenie 
panākumu
faktori

• Politiskā vadība un augsta līmeņa sabiedrības izpratne attiecībā uz vides 
ilgtspēju. Ilgtspējīga urbānisma redzējums nodrošināja, ka jau no paša 
sākuma tiek rūpīgi apsvērta ekoloģiskā un sociālā ietekme. Sabiedrības 
iesaistīšanās visos posmos nodrošināja, ka jaunais rajons ir iekļaujošs un 
tajā var attīstīties kopības izjūta.

• Sabiedrības atbildība par procesu. Vietējās pašvaldības ieguldīja ievēro-
jamu laiku un resursus, lai formulētu un pilnveidotu koncepcijas visos 
attīstības posmos. Turklāt pilsēta varēja piesaistīt attīstītājus ar ambi-
ciozākiem ilgtspējīguma mērķiem, nekā noteikts likumā, sastādot līgumus, 
kas bija jāparaksta, iegādājoties zemes gabalus.

izaicinājumi • Iepriekšējā izmantošana. Tā kā teritorija jau vairāk nekā simts gadus bija 
tikusi izmantota kā notekūdeņu saimniecība, bija jāveic plaši zemes apse-
kojumi un augsnes noņemšana/attīrīšana. 

• Sabiedrības pretestība. Iepriekš neizmantotu zemju attīstīšanas projekti 
Freiburgā tiek uztverti ar ievērojamu pretestību. Lai radītu uzticību pro-
jektam, tika veikta plaša sabiedriskā apspriešana, savukārt pilsētvides 
attīstības ierobežojumi tika noteikti līdz šim neapbūvētiem hektāriem (kas 
apzīmēti kā NATURA 2000 neaizskaramās teritorijas).

pārvaldība • Vietējām pašvaldībām bija ievērojama pieredze jaunu rajonu izveidē pilsētā, 
realizējot ilgtspējīgas pilsētplānošanas un attīstības projektus, piemēram, 
Vauban rajonā. Tā rezultātā vietējām pašvaldībām tagad ir nopietnas tehni-
skās iespējas un institucionāla kārtība šādiem sarežģītiem projektiem.

• Ieinteresētās puses, kas nodarbojas ar tādu projektu plānošanu un 
īstenošanu kā Rīzelfeldā, aptver virkni vietējo pašvaldību departamentu, 
enerģētikas plānotājus, arhitektus, konsultantus, uzņēmumu īpašniekus, 
attīstītājus un iedzīvotājus (kuri ir iesaistīti bieži notiekošās sabiedriskās 
aktivitātēs).

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

• Lai pārvarētu sabiedrības pretestību, ir nepieciešama lielāka sabiedrības ie-
saistīšanās. Ir jācenšas līdzsvarot šādu projektu radītās problēmas, atbrīvojot 
pilsētu no oglekļa dioksīda, vienlaikus saglabājot sevi kā sociāli iekļaujošu un 
pārtikušu apkaimi.

• Jāpastiprina juridisko problēmu risināšana.
• Reģionālā un valsts līmeņa noteikumi (t. i., standarti, mērķi, finansējums) ļaus 

vietējā līmenī attīstīt ilgtspējīgus projektus.
•  Eiropas, valsts un reģionālie fondi un finansēšanas instrumenti ir galvenie faktori 

videi draudzīgu projektu izstrādē un ieviešanā. 



84 85 Ceļvedis oglekļneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadamCeļvedis oglekļneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam

valsts iestāde Farsalas pašvaldība, Grieķija 

joma Publiskā joma 

vietējās iestādes raksturojums Lauku pašvaldība

iedzīvotāju skaits 18,545

investīcijas (€) 4,000,000  €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

5% 

Pilsētu/
Teritoriālā 
Plānošana

Megalos Evidrios Farsalon 
zaļās lauku kopienas paraugs

īss 
apraksts

Zaļās lauku kopienas projekta paraugs ietver tādu intervences pasākumu plānošanu 
un īstenošanu, kas atbalsta “Zaļo attīstību”, kā rezultātā Megalos Evidrios ciematā tīrais 
enerģijas patēriņš ir nulle.
Plānotās intervences attiecas uz energoefektivitāti, atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
ilgtspējīgu transportu, atkritumu apsaimniekošanu, ūdens resursu pārvaldību un biokli-
matiskām vietām pilsētā. Konkrētie pasākumi ir šādi: 
•  Ēku ārsienu remonti 175 mājām un 3 pašvaldības ēkām (īpaši siltumizolācija un 

logu nomaiņa).
•  Saules ūdens sildītāju ar trim apkures avotiem uzstādīšana privātmājās.
•  Ielu apgaismojuma modernizēšana ar autonomiem gaismas ķermeņiem.
•  Elektrisko velosipēdu infrastruktūras izveidošana un pašvaldības autoparka trans-

portlīdzekļu aizstāšana ar elektriskajiem transportlīdzekļiem.
•  Pašvaldības ūdens sūkņu modernizēšana ar invertoru ierīcēm.
•  Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana ēkās (dzīvojamās un pašvaldības ēkās).
•  Sadzīves komposta tvertņu nodrošināšana.
Turklāt ar JESSICA programmas starpniecību šajā teritorijā tiks uzbūvēta elektrības 
ražošanas iekārta no biogāzes un biomasas. 

inovācijas Projekts ir ļoti inovatīvs, jo tas apvieno dažādas nozares un tā mērķis ir ieviest 
plašu, daudzpusīgu risinājumu/darbību klāstu, lai veiksmīgi ilustrētu ilgtspējī-
gas kopienas modeli, kas respektē vidi, iedzīvotājus un nākamās paaudzes, 
demonstrē inovatīvus risinājumus un veicina sociālo un ekonomisko iekļauša-
nu. Rezultātā projekts
• Ļaus izstrādāt un ieviest jaunu, inovatīvu ilgtspējīgas attīstības modeli.
•  Panāks nulles enerģijas bilanci kopienā, ar privātu ieguldījumu palīdzību 

ierīkot Grieķijas un Balkānu lielāko fotoelektrisko parku, kura kopējā jauda ir 
9,99 MW.

•  Aizsargās dabisko vidi.
•  Veicinās klimata pārmaiņu problēmu risināšanu un valsts un Eiropas mērķu 

sasniegšanu vides jomā.
•  Izveidos jaunas darbavietas, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīvi un veicinot 

reģiona attīstību.
•  Palielinās vietējās darba iespējas tehniskajās nozarēs, īpaši jaunajiem zināt-

niekiem/tehniķiem.
•  Ļaus noturēt iedzīvotājus un dot tiem iespējas kopienā.
•  Uzlabos aktivitātes un tūrisma pakalpojumus.
•  Aizsargās neaizsargātās grupas ekstremālu notikumu laikā (māju enerģijas 

uzlabošanas rezultātā).
Šo ilgtspējīgo kopienas modeli un jo īpaši dažādos plānotos pasākumus Eiro-
pas vietējās un reģionālās pašvaldības var replicēt neatkarīgi no ģeogrāfiska-
jām un klimatiskajām atšķirībām. 

galvenie 
panākumu
faktori

Nepieciešamo tehnisko zināšanu un pietiekamu resursu pieejamībai bija 
izšķiroša loma projekta izstrādē un visu būtisko pētījumu (piemēram, priekšiz-
pētes un tehnisko pētījumu) sagatavošanā, kā arī sagatavošanās darbos 
(piemēram, ieinteresēto pušu iesaistīšanā un konkursa dokumentu sagat-
avošanā).

izaicinājumi Lai sasniegtu vietējos mērķus un īstenotu zaļo kopienu kā demonstrācijas projektu 
Grieķijā, nepieciešams tiešs finansējums no Tesālijas reģiona vai centrālās valdības. Šī 
finansējuma nodrošināšana ir izrādījusies par ievērojamu problēmu.

pārvaldība Projekta priekšlikumu pilnībā izstrādāja pašvaldības tehniskā nodaļa. Ieguldīts 
ievērojams darbs, lai attīstītu projekta ideju, sagatavotu tehniskos pētījumus un 
iesaistītu galvenās ieinteresētās puses, kā arī mobilizētu un koordinētu būtiskus 
resursus un ekspertu zināšanas.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Lai atvieglotu inovatīvu vietējo projektu, piemēram, Megalos Evidrios zaļās 
lauku kopienas izstrādi un īstenošanu, svarīgi ir šādi faktori:
•  Pieejamie valsts vai reģionālie fondi (vai pat Eiropas fondi).
•  Skaidrs (pašvaldības/valsts iestādes) ilgtermiņa redzējums.
•  Ieinteresēto pušu un iedzīvotāju uzticēšanās (vietējās) pašvaldības dar-

bībām, kuru mērķis ir panākt enerģijas ietaupījumu un aizsargāt vidi. 
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valsts iestāde Mūrtalas apgabals, Austrija

joma Reģionālā enerģētikas plānošana

vietējās iestādes raksturojums Mūrtalas apgabals sastāv no 20, galvenokārt lauku, 
pašvaldībām.

iedzīvotāju skaits 72,000

investīcijas (€) -

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100 %

Pilsētu/
Teritoriālā 
Plānošana

Klimata un enerģētikas
paraugreģiona izveide Mūrtalas 
[Murtal] apgabalā

īss 
apraksts

Mērķis. Ar klimata un enerģētikas paraugreģionu (KEM) Mūrtalas apgabals izvirza 
mērķi vidējā termiņā kļūt par klimatneitrālu reģionu. Reģions ar savulaik klasisko smago 
rūpniecību ir izraisījis vajadzību pēc  strukturālām izmaiņām, lai pārveidotos pa reģionu, 
kurā ir daudz inovatīvu augsto tehnoloģiju uzņēmumu un tiek izmantoti daudzi jauni 
materiāli.
Galvenie punkti. Mērķis ir panākt klimatneitralitāti, palielinot ēku un procesu, kā arī 
mobilitātes energoefektivitāti un izmantojot bagātīgo un vēl neizmantoto atjaunojamās 
enerģijas potenciālu, piemēram, biomasu, saules enerģiju, vēju un hidroenerģiju, kā 
arī rūpniecības atkritumus. Fosilā kurināmā aizstāšana ar atjaunojamiem avotiem 
ir paredzēta, lai stimulētu un stiprinātu enerģētikas nozari. Aizplūdusī pirktspēja no 
fosilajiem enerģijas avotiem ir jānovirza un jāiegulda reģionālajos projektos, tādējādi 
nodrošinot un radot darbavietas un ienākumus lauku reģionā, kam raksturīga emigrāci-
ja. Līdz ar krasajām izmaiņām enerģētikā un mobilitātē tiks veicināta reģionālās ekono-
mikas izaugsme, nodrošināta aktīva klimata aizsardzība un radītas iespējas jaunajai 
paaudzei palikt vai atgriezties reģionā.

inovācijas Šeit inovācija ir plašs līdzdalības process, kurā iesaistītas daudzas ieinteresētās puses 
no dažādām nozarēm. Pēc pašreizējās situācijas un pieejamā atjaunojamās enerģijas 
potenciāla un energoefektivitātes paaugstināšanas izpētes veikšanas izstrādāts enerģi-
jas un klimata aizsardzības modelis (misijas izklāsts), un pēc tam formulētas ieviešanas 
tematiskās prioritātes un konkrēti pasākumi. 

galvenie 
panākumu
faktori

• Ieinteresēto pušu – valsts pārvaldes, politiķu, ekonomistu, energoapgādes 
un infrastruktūras pārstāvju, lauksaimnieku, mežsaimnieku un privāto uzņē-
mumu – plaša iesaiste. 

• Laba status quo analīze par reģiona stiprajām un vājajām pusēm, kā arī 
pieejamo potenciālu. Tikai pēc tam ir iespējams panākt plašu vienprātību 
par kopēju stratēģiju un pasākumu kopuma īstenošanu. Tikai tad, ja cilvēki 
jutīs, ka viņu vajadzības ir atspoguļotas reģionālajā stratēģijā, viņi aktīvi 
atbalstīs īstenošanu un gūs no tā labumu. 

izaicinājumi Galvenais izaicinājums bija palielināt informētību atsevišķās kopienās, no 
kurām dažas baidījās, ka no tām tiks prasīts liels darbs vai papildu izdevumi. 
Dažos gadījumos viņu pārliecināšanai bija nepieciešamas daudzas diskusijas. 

pārvaldība Ieinteresēto pušu – valsts pārvaldes, politiķu, ekonomistu, energoapgādes un 
infrastruktūras pārstāvju, lauksaimnieku, mežsaimnieku un privāto uzņēmumu 
– plaša iesaiste. 

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Informācijas un izpratnes veicināšana par īstenošanas tematiskajiem jautā-
jumiem.
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valsts iestāde Kaso rātsnams, Spānija

joma Publiskā joma

vietējās iestādes raksturojums Vietējā pašvaldība

iedzīvotāju skaits 1,574

investīcijas (€) 700,000 €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100%

Pilsētu/
Teritoriālā 
Plānošana

“0 emisiju” unikālais
projekts dabas parkā Kaso 
[Caso] rātsnamā

īss 
apraksts

Redesas dabas parkā (Astūrijā, Spānijā) tiks modernizētas dažādas valsts sektoram 
piederošas ēkas (peldbaseins, viesnīca, mutiskās tulkošanas centrs, reģionālās admin-
istrācijas sabiedriskās ēkas), lai tās kļūtu pašpietiekamas. Ierosinātie pasākumi ietver 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai 
un elektriskās mobilitātes ieviešanu. Lai to panāktu, tiks izmantoti vietējie resursi un 
energopakalpojumu uzņēmuma modelis.

inovācijas • Administratīvās. Jaunas konkursa procedūras, jo projekta izstrādē un objektu pār-
valdībā ir iesaistītas dažādas administrācijas.

• Tehnoloģijās. Tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas, piemēram, koģenerācija, izman-
tojot meža biomasu, un hibridizācija ar fotoelementiem. Tas nozīmē atbilstošu 
enerģijas pārvaldības sistēmu izstrādi.

• Vadībā. Pasākumiem, kas vērsti uz atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un 
centralizēto siltumapgādi, izmanto energopakalpojumu uzņēmuma modeli. Tas ir 
modelis, kas Spānijā nav plaši ieviests.

galvenie 
panākumu
faktori

•  Valsts un privātā sadarbība, lai sākotnēji noteiktu projektu, piedaloties 
reģionālajai enerģētikas aģentūrai un specializētiem uzņēmumiem.

• Politiskais izaicinājums, rosinot projektu īpašā vietā.
• Vienošanās par darbībām, kuras veiks dažādas iesaistītās administrācijas.
•  Jābūt atbilstošām finansēšanas līnijām projekta īstenošanai.

izaicinājumi • Būtiskākās tehnoloģiskās problēmas bija panākt enerģētisko pašpietieka-
mību, izmantojot vietējos resursus. Tas tika atrisināts, veicinot publiskā un 
privātā sektora partnerību, lai panāktu labāko tehnisko risinājumu. 

• Sadarbība starp dažādām administrācijām projekta vadībā. Šis jautājums 
tika atrisināts reģionālās administrācijas vadītajās sanāksmēs, kurās pie-
dalījās visas iesaistītās puses un pārrunāja problēmas un risinājumus.

pārvaldība Saskaņā ar projekta ideju, vadību uzņēmās reģionālā ministrija, kas atbild par 
enerģētikas jautājumiem. Tika izveidota darba grupa, kurā bija iesaistīti dažādi 
reģionālās pārvaldes departamenti, pilsētas dome ar tās mēru un reģionālā 
enerģētikas aģentūra (FAEN), kas bija atbildīga par tehniskajiem un adminis-
tratīvajiem uzdevumiem (t. i., sanāksmju darba dokumentu sagatavošanu un 
paskaidrojumu sniegšanu par iespējamajiem tehniskajiem un administratīva-
jiem risinājumiem projekta īstenošanai).

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

• Valsts vai reģionālas dotācijas šādu projektu izstrādei.
• Dalībnieku apņemšanās izstrādāt ilgtspējīgu risinājumu koncepciju neat-

karīgi no grūtībām, ar kurām jāsaskaras.

ENERĢIJAS ETAUPĪJUMS 340 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 67 t/gadā 
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public authority Koprivnicas pilsēta, Horvātija

sector Ēkas celtniecība, energoefektivitāte

local authority characteristics Pilsētas pašvaldība

number of inhabitants 30,854

investment (€) 370,000 €

percentage of inhabitants

positively affected by the action
10 %

Pilsētu/
Teritoriālā 
Plānošana

Inovāciju publiskais iepirkums 
– saliekamās bērnudārza ēkas 
būtiska pārveidošana 
Koprivnicas pilsētā

īss 
apraksts

Pilotprojekts piedāvāja inovatīvu un replicējamu risinājumu, lai būtiski atjaunotu 35 ga-
dus vecu koka bērnudārza ēku. Tā kā ēka bija tuvu tās lietderīgās izmantošanas 
beigām, tika izvēlēts inovāciju publiskais iepirkums, lai atrastu novatorisku, viegli rep-
licējamu risinājumu ēkas uzlabošanai un tās kalpošanas laika pagarināšanai.

inovācijas Esošo materiālu un pamattehniku apvienojums, kas iepriekš nav piedāvāts vai izman-
tots tirgū.
Pirmo reizi Horvātijā tika īstenots inovāciju publiskais iepirkums (PPI). Konkrētāk, kā 
vispiemērotākā iepirkuma procedūra, lai pabeigtu PPI procesu (un iepirkuma procedū-
ru), tika izvēlēta konkursa procedūra ar pārrunām. Tādējādi valsts pārvalde noteica 
prasības un piešķiršanas kritērijus.

galvenie 
panākumu
faktori

•  Vajadzību noteikšana bija viskritiskākā projekta sastāvdaļa, un tā ir priekšli-
kumu iesniegšanas uzaicinājumā iekļauto prasību un risinājumu pamats. 

•  Plaša diskusija ar vietējiem gala lietotājiem un visām iesaistītajām pusēm. 
•  Lai pretendenti savos priekšlikumos varētu būt inovatīvi, prasības tika 

noteiktas, nepieprasot nekādu īpašu risinājumu (piemēram, “maksimāli 
palielināt energoefektivitāti rentablā veidā”, “piedāvāt mērogojamus un 
replicējamus risinājumus, lai raisītu interesi visas valsts mērogā”).

•  Plaša tirgus izpēte, lai noteiktu iespējamo tirgus apjomu visā valstī un 
kapitalizācijas iespējas izstrādātajam nākotnes risinājumam. Tas izraisīja 
60 valsts pārvaldes iestāžu, uzņēmējdarbības vienību un fakultāšu interesi 
par procedūru iesaistīšanai tirgū.

•  Izmantojot PPI un “Design & Build” pieeju, pretendenti tika mudinā-
ti konkurēt ar efektīviem, ilgstošiem un novatoriskiem risinājumiem. 
Piešķiršanas kritēriji ietvēra priekšlikuma kvalitāti un novatoriskumu (50 % 
no vērtējuma pasūtījuma piešķiršanai) un cenu (pārējie 50 %).

izaicinājumi •  Iesaistīšana tirgū un konsultāciju process. Nekad agrāk Horvātijā šāda pro-
cedūra nav tikusi ieviesta, tāpēc tas bija nezināms un riskants pasākums.

•  Atklātai tirgus izpētei izmantojamo rīku izveide. Rīki ietvēra iepriekšēju 
informācijas paziņojumu, tirgus izpētes prospektu un tīmekļa lapu ar visu 
attiecīgo informāciju par dalību/saziņu.

•  Tirgus konsultāciju semināra rīkošana, lai galīgajā variantā izstrādātu iepir-
kuma prasības.

•  Maza un nepieredzējusi iepirkumu nodaļa. Tādējādi bija nepieciešams 
ārēju tehnisko un juridisko konsultantu atbalsts.

pārvaldība Plaša diskusija ar vietējiem gala lietotājiem un visām iesaistītajām pusēm, lai 
noteiktu un analizētu projekta vajadzības. Tika veikta atklāta tirgus konsultāci-
ju procedūra (tirgus izpētes prospekts, e-pasta ziņojumi uz 15 000 adresēm, 
telefona aptaujas, lai noteiktu tirgus apjomu, un zvani uz vairāk nekā 
120 pašvaldībām, semināra organizēšana utt.).

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

•  Tirgus vēl nav piesātināts. Horvātijas valsts iestādēm ir jāiegulda vairāk 
pūļu, lai atvieglotu tirgus apgūšanu, ievērojot iepirkuma prasības.

•  Piegādātājiem vajadzētu aktīvāk sniegt informāciju par piedāvātajiem ris-
inājumiem atklāto tirgus konsultāciju posmā.

•  PPI ir uz rezultātiem balstīta iepirkuma pieeja, un visām ieinteresētajām 
pusēm, kuras vairāk pieradušas pie preskriptīva veida uzaicinājumiem uz 
konkursu, ir jādomā par izmaiņām darba kultūrā.

•  Varas iestādēm jāpiedāvā replicējami, nevis revolucionāri iepirkumi un pro-
jekti, jo tā ir iespējams raisīt lielāku tirgus interesi.

ENERĢIJAS ETAUPĪJUMS 128,39 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 24,63 t/gadā
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Energoefektīvas
Ēkas
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valsts iestāde Vietējās un reģionālās pašvaldības Horvātijā

joma Enerģijas pārvaldība

vietējās iestādes raksturojums Lauku rajonu, pilsētu un salu pašvaldības

iedzīvotāju skaits -

investīcijas (€) 4,500,000 €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

-

Enerģijas pārvaldības
informācijas sistēma Horvātijā

īss 
apraksts

Ēku enerģijas un ūdens patēriņa uzraudzībai Horvātijā tika uzstādītas enerģijas pār-
valdības informācijas sistēmas (ISGE). Lai iegūtu ātru un skaidru priekšstatu par katras 
sabiedriskās ēkas enerģijas un ūdens patēriņu, kā arī nodrošinātu kritiskās funkcijas vai 
novērstu ārkārtas notikumu (piemēram, cauruļu plīsumu) sekas, sistēmā katru mēnesi 
tiek ievadīti valsts sektora ēku dati par enerģijas un ūdens rēķiniem.

inovācijas Lai cīnītos ar neefektīvo uzraudzību pār enerģijas un ūdens patēriņu sabiedriskajās 
ēkās, enerģijas un ūdens piegādātāji/izplatītāji sadarbojas ar vietējo pašvaldību tehnisko 
personālu. Piegādātāji automātiski ievada rēķinus ISGE sistēmā, ISGE analizē patēriņu, 
vietējās pašvaldības saņem attiecīgos ISGE ziņojumus, un iestādes tehniskais per-
sonāls/eksperti nosaka un īsteno nepieciešamos pasākumus, lai palielinātu energoefek-
tivitāti un ietaupītu izmaksas.

galvenie 
panākumu
faktori

Tehnoloģiskā gatavība. Galvenais veiksmes parametrs ir precīzs enerģijas 
un ūdens patēriņa monitorings, kā rezultātā gadu gaitā patēriņš samazinās. 
Izmantojot ISGE, tika apzinātas ēkas ar vislielāko enerģijas patēriņu un tām tika 
piešķirta prioritāte energoefektivitātes paaugstināšanai.

izaicinājumi •  Lielākais izaicinājums bija mudināt valsts sektora ierēdņus pareizi un reg-
ulāri ievadīt rēķinu datus. 

•  Ievērojams skaits ievadīto rēķinu bija kļūdaini, tāpēc tie bija nepārtraukti 
jāuzrauga un jālabo, kas bija ļoti laikietilpīgi. 

•  Piegādātājiem manuāli ievadīt datus no katra rēķina prasa daudz laika. 
Šīs problēmas tika pārvarētas, automatizējot procesu (automatizēta datu 
ievade), uzdodot vietējām pašvaldībām uzraudzīt patēriņu un īstenot koriģē-
jošas darbības.

pārvaldība Projekta “Energoefektivitātes veicināšana Horvātijā” mērķis bija likt pamatus 
sistemātiskai un efektīvai enerģijas pārvaldībai valsts sektorā, kā arī izglītot un 
informēt iedzīvotājus par energoefektivitāti un energoefektīviem produktiem un 
sistēmām, kas var samazināt enerģijas patēriņu un CO2 izmešus.
Projektā aktīvi iesaistījās visas ministrijas un dažas valsts pārvaldes struktūras 
ar izveidotās enerģijas pārvaldības (EP) komandas starpniecību. EP komandās 
bija apmācīti darbinieki, kuri uzraudzīja un pārvaldīja enerģijas patēriņu, bet 
arī veica citas darbības, piemēram, izstrādāja energoefektivitātes projektus 
un sniedza konsultācijas iedzīvotājiem. Izmantojot dažādus kursus, darb-
seminārus un lekcijas projekta ietvaros, tika apmācīti vairāk nekā 29 000 civil-
dienesta darbinieki, tika izstrādātas arī daudzas brošūras, rokasgrāmatas, pub-
likācijas un multivides saturs, kam bija būtiska loma informācijas sniegšanā. 
Turklāt 52 pilsētās un 12 novados tika izveidoti 128 EP informācijas punkti, lai 
iedzīvotājus bez maksas informētu par energoefektivitāti.
REAN darbinieki uzrauga enerģijas un ūdens patēriņu savās pilsētās un iz-
strādā kopējās enerģijas patēriņa atskaites.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

ISGE sistēmas turpmāka attīstīšana, izmantojot jaunus uzlabojumus, kas 
saistīti ar UI/UX, funkcionalitāti un datu apstrādi. Būtu ideāli, ja sistēmu varētu 
izmantot visu (privāto, komerciālo un publisko) ēku uzraudzībai, kas atvieglo-
tu valsts, reģionālo un vietējo enerģētikas plānu (piemēram, SEAP/SECAP) 
izstrādes procesu.

Energoefektīvas 
Ēkas

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 1 – 2 % enerģijas 
ietaupījums, 
kontrolējot patēriņu 

CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA Atkarīgs no 
enerģijas 
ietaupījumiem
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valsts iestāde Tarnaveni pašvaldība, Rumānija 

joma Degvielas patēriņš 

vietējās iestādes raksturojums Vietējā pilsētas pārvalde 

iedzīvotāju skaits 22,075 (2011. gada tautas skaitīšana)

investīcijas (€) 1,166,747 € (991,735kā dotācija)

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

Vairāk nekā 25 % 

Energoefektivitātes un komfor-
ta pieaugums galvenajās
Tarnaveni sabiedriskajās ēkās

īss 
apraksts

Pilnīga renovācija divās Tarnaveni galvenajās ēkās – Andreja Barseanu teorētiskā profila 
vidusskolā un Mihaja Eminesku kultūras namā.
Divas galvenās Tarnaveni sabiedriskās ēkas ir neefektīvas enerģijas patēriņa ziņā, ar 
lielām enerģijas izmaksām un zemu siltuma komfortu. Karstajos gadalaikos nav gaisa 
kondicionēšanas, iekštelpās nav mehāniskas ventilācijas, savukārt apgaismojuma 
sistēmas neatbilst standartiem. Ierosināts veikt ēku norobežojošo konstrukciju, apkures 
sistēmu, ventilācijas, gaisa kondicionieru, apgaismojuma, ēku enerģijas pārvaldības 
sistēmu (BEMS) un saules siltuma kolektora pārbūvi.

inovācijas •  Palielināt komforta līmeni telpās un izveidot energoefektīvu ēku, kurā tīrais enerģijas 
patēriņš tuvojas nullei.

•  Apgaismojumam izmantotā LED tehnoloģija (elastīga, lai apmierinātu dažādas sko-
las apgaismojuma vajadzības un apgaismotu tāfeli).

•  Instrumentu un pakalpojumu sinerģija viedajām ēkām (ēku energopārvaldības 
sistēmas – BEMS, uzlabota apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas kontrole 
– HVAC un apgaismojums, atjaunojamo enerģijas sistēmu kombinēta un secīga 
izmantošana, nākotnes enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas elektriskajai mobilitātei 
un uzlabota spēja reaģēt uz pieprasījumu).

galvenie 
panākumu
faktori

• Pašu komanda ar spēcīgām kompetencēm. 
•  Projekta komandas locekļiem ir pieredze līdzīgos projektos. 

izaicinājumi •  Vietējie/reģionālie politikas veidotāji, kuriem ir vājas zināšanas par ener-
goefektivitāti un kuri vēl nav pielāgojušies gandrīz nulles enerģijas patēriņa 
ēku (nZEB) prasībām.

•  Grūti piekļūt viendabīgiem un uzticamiem enerģijas datiem, jo īpaši no 
mazumtirgotājiem.

•  Nepietiekami līdzekļi energoefektivitātes projektu finansēšanai.
•  Grūtības piekļūt privātajiem fondiem.
•  Zema inovatīvu un pārbaudītu energoefektīvu tehnoloģiju pieejamība 

Rumānijas tirgū.
•  Atšķirība starp vietējo/reģionālo līmeni un valsts līmeni, nosakot enerģētikas 

prioritātes un piešķirot intervencei nepieciešamos resursus.

pārvaldība Tarnaveni pašvaldība nodrošinās projekta vadību, tehnisko vadību, projekta 
rezultātu novērtēšanu un pārbaudi, iesaistot pašu komandu, kurai ir spēcīgas 
kompetences atbilstoši viņu konkrētajām funkcijām. Projekta grupas dalībnieki 
iepriekš ir bijuši iesaistīti vairākos citos pabeigtos vai notiekošos ES infrastruk-
tūras projektos.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

•  Lielākas finansēšanas iespējas ļautu sasniegt labākus rezultātus.
•  Īpašas apmācības personālam un gala lietotājiem varētu maksimāli paaug-

stināt projekta rezultātus ilgtermiņā. 

Energoefektīvas 
Ēkas

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 906,72 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 206 t/gadā 
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valsts iestāde Sigetumarmacjejas pašvaldība, Rumānija

joma Degvielas patēriņš

vietējās iestādes raksturojums Vietējā pilsētas pašvaldība

iedzīvotāju skaits 37,640 (2011. gada tautas skaitīšana)

investīcijas (€) 804,674 (683 973 kā dotācija)

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100 %

Pašvaldības slimnīcas apkures 
sistēma Sigetumarmacjejas 
[Sighetu Marmatiei] pašvaldībā

īss 
apraksts

Modernizēšana Sigetumarmacjejas pašvaldības slimnīcas ēku kompleksā, lai no-
drošinātu zemākas enerģijas izmaksas, augstu efektivitāti un siltuma komfortu. Pašreiz 
ēkām ir slikta izolācija, dekalibrēta hidrauliskā sistēma, novecojuši katli un sūkņi, cau-
ruļvadu sistēma ar lielu siltuma zudumu, nevienmērīga siltuma sadale ēkās. Šos jautā-
jumus plānots risināt, nomainot un kalibrējot iekārtas katlu telpā un siltumtīklā, uzstādot 
siltummaiņus ēkā izmantotajam ūdenim un uzstādot augstas efektivitātes koģenerāci-
jas bloku.

inovācijas Augstas efektivitātes koģenerācijas iekārta – šo risinājumu veido gāzes turbīna ar 
integrētu siltummaini, kas ražos karstu ūdeni un elektrību slimnīcas pašu patēriņam. Šis 
risinājums arī samazina esošo katlu slodzi, savukārt vasaras periodā nodrošina minimā-
lo slodzi, kas nepieciešama karstā ūdens ražošanai.

galvenie 
panākumu
faktori

Redzējuma veidošana. Sigetumarmacjejas pašvaldības ilgtermiņa mērķis ir
• Izstrādāt labu praksi un palielināt citu pašvaldību izpratni par to, kā tās var no-

drošināt atbilstošu siltumapgādi slimnīcās un citās sabiedriskās ēkās.
• Samazināt ēku oglekļa dioksīda izmešus, radot savu ieguldījumu valsts un 

starptautiskajos centienos samazināt enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
izmešus.

Tehniskā sagatavošana. Labi veikts energoaudits atklāja galvenās problēmas un ļāva 
noteikt energoefektivitātes pasākumu kopumu, lai uzlabotu siltuma komfortu ēkās, 
samazinātu CO2 izmešus, palielinātu efektīvu enerģijas izmantošanu un samazinātu 
enerģijas un uzturēšanas izmaksas.
Finansējums. Nepieciešamo finanšu resursu piešķiršana no vietējā budžeta. Tiks 
pieliktas pūles, lai nodrošinātu, ka ieviešana, darbība un uzturēšana notiek atbilstoši 
finansēšanas prioritātēm.
Pārvaldība. Iepriekšējā pašvaldības pieredze padziļinātas renovācijas pasākumu 
vadīšanā gan sabiedriskām, gan dzīvojamām ēkām palīdzēja izveidot saprātīgu laika 
grafiku, prognozēt tipisko publiskā iepirkuma procesa ilgumu, izstrādāt tehniskos pētī-
jumus, tehnisko prasību dokumentāciju, veikt sagatavošanas darbus un inženiertehni-
skās pārbaudes projekta izpildes periodā.
Tehnoloģiskā gatavība. Tika izvēlēti tirgum gatavi risinājumi no vairākiem iespējamiem 
piegādātājiem.

izaicinājumi Galvenie izaicinājumi, kas Sigetumarmacjejas pašvaldībai jāpārvar, lai sasniegtu pro-
jekta mērķus, ir šādi: 
•  Vietējo/reģionālo politikas veidotāju sliktās zināšanas par energoefektivitāti.
• Grūti piekļūt konsekventiem un uzticamiem enerģijas datiem, jo īpaši no mazum-

tirgotājiem.
• Nepietiekami līdzekļi energoefektivitātes darbu finansēšanai.
• Slikta inovatīvu un pārbaudītu energoefektivitātes tehnoloģiju pieejamība Rumāni-

jas tirgū.
• Vietējo būvuzņēmēju trūkums kvalitātes uzturēšanai. 

pārvaldība •  Ar projekta C-Track 50 palīdzību tika izstrādāts skaidrs un vērienīgs energoefek-
tivitātes uzlabošanas plāns. Plāna izstrādes laikā notika daudzas diskusijas par 
pašvaldības vajadzību noteikšanu, apzināto darbību un pasākumu prioretizēša-
nu, pamatojoties uz to ietekmi uz enerģijas patēriņu un ieguvumiem sabiedrībai, 
alternatīvu tehnisko un ekonomisko scenāriju ierosināšanu svarīgākajiem pasāku-
miem, finansējuma avotu noteikšanu un projekta pieteikuma sagatavošanas laikā 
sniedzamo atbalstu. 

•  Tika nodrošināts finansējums energoauditam un projekta līdzfinansēšanai, kā arī 
pausta apņemšanās īstenot un uzraudzīt projektu visaugstākajā līmenī.

•  Tika nodrošināta efektīva projekta vadība, tehniskā vadība, projekta rezultātu 
novērtēšana un pārbaude, iesaistot pašu komandu ar pietiekamu kompetenci at-
bilstoši konkrētajām funkcijām. Projekta grupas dalībnieki iepriekš ir bijuši iesaistīti 
vairākos citos pabeigtos vai notiekošos ES infrastruktūras projektos.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Jaunas finansēšanas shēmas ar lielākiem līdzekļiem apvienojumā ar augstāku tehni-
sko kompetenci vietējās pašvaldībās varētu nodrošināt labākus rezultātus nākotnē. 
Tajā pašā laikā svarīga loma ir politiskajam atbalstam. Tas var būt noderīgs, lai mo-
tivētu citas vietējās pašvaldības, kuras interesē enerģijas taupīšana.

Energoefektīvas 
Ēkas

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 605 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 318 t/gadā (2022)
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valsts iestāde Pišpekladāņas pašvaldība, Ungārija

joma Atjaunojamā enerģija, siltumsūknis

vietējās iestādes raksturojums Pilsētas pašvaldība

iedzīvotāju skaits 14,154

investīcijas (€) 425,500 €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

9%

Pišpekladāņas [Püspökladány] 
pamatskolas enerģijas
modernizēšana un siltumsūkņa
uzstādīšana

īss 
apraksts

Vietējā trīsstāvu pamatskola tika modernizēta 2019. gadā. Skola bija uzcelta 
1975. gadā, tāpēc ēkas energoefektivitāte bija ļoti zema. Tās koka logi nenodrošināja 
energoefektivitāti, nebija izolācijas. Projekta laikā, ko pilnībā finansēja Teritorijas un 
apdzīvoto vietu attīstības pasākumu programma, uz ēkas jumta tika uzstādīta 40 kW 
FE sistēma, 11 durvis un 107 logi nomainīti ar moderniem un energoefektīviem, 
siltināta visa fasāde un ēkas jumts. Ēkā bija gāzes katls apkurei, kas tika aizstāts ar 
siltumsūkņu sistēmu (uz ūdens-ūdens bāzes). Investīciju rezultātā ēka kļuva par “BB” 
kategorijas ēku – gandrīz nulles emisijas ēku. Pēc projekta pabeigšanas ir ietaupīts 
vairāk nekā 80 % enerģijas.

inovācijas Ungārijā pat ar valsts/ES atbalstu siltumsūkņu uzstādīšana notiek reti, kaut arī ģeoter-
mālie apstākļi Ziemeļu lielajā līdzenumā ir patiešām labi; parasti termālo ūdeni izman-
to SPA (tūrisma un terapeitiskajiem mērķiem). Pišpekladāņas apgabalā ūdens-ūdens 
siltumsūkņu sistēmas uzstādīšana, lai aizstātu veco apkures sistēmu, bija unikāla 
pašvaldības ieguldījumu ziņā. Projekta laikā 100 m dziļumā tika izveidoti 33 urbumi.
Lai palielinātu ēkas lietotāju informētību, tika organizētas apmācības par ieguldījumu 
un enerģētikas un klimata tēmām.
Šo projektu var uzskatīt par unikālu siltumsūkņu sistēmas uzstādīšanas dēļ; apstākļi ir 
labi, un pat salīdzinoši nelielā dziļumā ūdens uzsilst līdz 40–60° C, un to var izmantot 
ēku apsildīšanai.

galvenie 
panākumu
faktori

Galvenais veiksmes faktors bija investīcijās piešķirtais finansiālais atbalsts, 
pretējā gadījumā pašvaldība nebūtu varējusi uzstādīt siltumsūkņu sistēmu. 
Citi veiksmes faktori bija LENERG sniegtais tehniskais atbalsts plānošanā un 
vadībā, kā arī projekta sagatavošanā.

izaicinājumi Īstenošanas laikā pašvaldība vēlējās nomainīt dažas urbumu vietas, jo 
nevēlējās veikt urbšanas darbības nelielā futbola laukumā ar māla segumu, 
tāpēc inženieriem bija jāpārprojektē sākotnējā urbumu vieta. Tas tika izdarīts, 
un sistēma darbojas labi.

pārvaldība Veiksmīgai projekta īstenošanai bija nepieciešama laba pārvaldība, jo sadar-
bībai starp apsaimniekošanas uzņēmumu, pašvaldību, inženieriem un kon-
trolējošajām iestādēm bija izšķiroša nozīme. 

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Nākotnē palīdzētu tas, ja pašvaldībām būtu vairāk zināšanu par šo tēmu, 
lai tās varētu piedalīties projekta plānošanas posmā, piemēram, visās 
pašvaldībās būtu speciālisti enerģētikas jomā.

Energoefektīvas 
Ēkas

ATJAUNOJAMO 
ENERGORESURSU 
ELEKTROENERĢIJA

420 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 85,37 t/gadā
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valsts iestāde Naģheģes pašvaldība, Ungārija

joma Celtniecības nozare, atjaunojamā enerģija

vietējās iestādes raksturojums Pilsētas pašvaldība

iedzīvotāju skaits 2,714

investīcijas (€) 144,000 €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

10%

Enerģijas modernizēšana
divās ļoti vecās Naģheģes 
[Nagyhegyes] ēkās

īss 
apraksts

2018. gadā tika modernizētas divas 56 gadus vecas ēkas, lai uzlabotu to energoefek-
tivitāti. Viena no ēkām bija sākumskolas sporta zāle, otra – mēra kanceleja. Sporta zālē 
vecās durvis un logi tika nomainīti pret mūsdienīgiem un energoefektīviem, ēka tika silt-
ināta (fasāde, jumts), vecā apkures sistēma tika aizstāta ar gāzes kondensācijas katlu, 
kā arī uz jumta tika uzstādīta 33 kW FE sistēma. Sākotnējā energoefektivitāte bija “HH”, 
un pēc investīciju veikšanas tā tika modernizēta līdz “CC”. Kopējais enerģijas ietaupī-
jums bija 58,54 MWh/gadā, un kopējais CO2 izmešu samazinājums bija 11,3 t/gadā. 
Mēra birojā uz jumta tika uzstādīta 15 kW fotoelementu sistēma. Ēka tika atjaunota 
pirms dažiem gadiem. Tās energoefektivitāte bija “DD”, un investīciju rezultātā ēka tika 
modernizēta līdz “CC”. Pēc investīciju veikšanas katru gadu tika saražots 38,5 MWh 
enerģijas, ietaupot 5,62 t/gadā CO2 izmešu izteiksmē.

inovācijas Valdība veicina pāreju uz energoefektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa izmešu līmeni 
un izsludina uzaicinājumus pašvaldību priekšlikumu iesniegšanai, ņemot vērā vietējos 
apstākļus katrā novadā. Aicinājumi pašvaldībām dod iespēju investēt sabiedrisko ēku 
atjaunojamās enerģijas sistēmās un paaugstināt šo ēku energoefektivitāti. Lai atbalstītu 
pašvaldību investīcijas atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā, teritorijas un 
apdzīvoto vietu attīstības darbības programmas ietvaros piešķirti 178 miljoni €. Atbalsta 
likme katram projektam bija 100 %.

galvenie 
panākumu
faktori

Galvenais panākumu faktors bija investīcijām piešķirtais pilnais finansiālais 
atbalsts, pretējā gadījumā pašvaldība nevarētu finansēt tik milzīgas investīcijas. 
Citi panākumu faktori bija LENERG sniegtais tehniskais atbalsts plānošanā un 
vadībā, kā arī projekta sagatavošanā.

izaicinājumi Īstenošanas laikā bija jānodrošina, lai abu ēku fasādes paliktu nemainīgas un 
ēku dekoratīvie elementi būtu aizsargāti.

pārvaldība Veiksmīgai projekta īstenošanai bija nepieciešama laba pārvaldība, jo sadar-
bībai starp apsaimniekošanas uzņēmumu, pašvaldību, inženieriem un kontrolē-
jošajām iestādēm bija izšķiroša nozīme. 

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Nākotnē palīdzētu tas, ja pašvaldībām būtu vairāk zināšanu par šo tēmu, lai tās 
varētu piedalīties projekta plānošanas posmā, piemēram, visās pašvaldībās 
būtu speciālisti enerģētikas jomā.

Energoefektīvas 
Ēkas

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 97,04 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 16,92 t/gadā
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valsts iestāde Sārandas pašvaldība, Ungārija

joma Atjaunojamā enerģija, siltumsūknis

vietējās iestādes raksturojums Pilsētas pašvaldība

iedzīvotāju skaits 2,225

investīcijas (€) 169,200 €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

7%

Bērnudārza enerģijas
modernizācija un siltumsūkņa 
uzstādīšana Sārandā [Sáránd]

īss 
apraksts

Vietējais bērnudārzs sastāv no divām atsevišķām ēkām – nelielas ēkas un virtuves, 
katra no tām ir vienstāva ēka ar klasisku teltsveida jumtu. Ēkas apsildīja, izmantojot 
centralizēto siltumapgādes sistēmu, ko darbina ar dabasgāzi. Vecajā sistēmā laika ap-
stākļi netika ņemti vērā. Durvis un logi iepriekš bija daļēji nomainīti, un mazajai ēkai bija 
5 cm bieza siltumizolācija. Ēkas bija celtas pirms vairāk nekā 50 gadiem un bija diezgan 
neefektīvas. Projektā tika uzstādīts 17 kW FE, durvis un logi tika aizstāti ar moderniem 
un energoefektīviem un vecā centralizētā siltumapgāde tika aizstāta ar 2 x 20 kW sil-
tumsūkņu sistēmu. Tika veikta arī fasādes, jumta un cokola siltināšana. Rezultātā ēkas 
energoefektivitāte sasniedza A ++ līmeni.

inovācijas Ungārijā pat ar valsts/ES atbalstu siltumsūkņu uzstādīšana notiek reti, kaut arī ģeoter-
mālie apstākļi Ziemeļu lielajā līdzenumā ir patiešām labi; parasti termālo ūdeni izmanto 
SPA (tūrisma un terapeitiskajiem mērķiem). Ūdens-ūdens siltumsūkņu sistēmas uz-
stādīšana Sārandas apgabalā, lai aizstātu veco apkures sistēmu, bija unikāla pašvaldī-
bas investīciju ziņā. Projekta laikā 100 m dziļumā tika izveidoti 7 urbumi.
Lai palielinātu ēkas lietotāju informētību, tika organizētas apmācības par ieguldījumu un 
enerģētikas un klimata tēmām.
Šo projektu var uzskatīt par unikālu siltumsūkņu sistēmas uzstādīšanas dēļ; apstākļi ir 
labi, un pat salīdzinoši nelielā dziļumā ūdens uzsilst līdz 40–60° C, un to var izmantot 
ēku apsildīšanai.
Projektu atbalstīja Teritorijas un apdzīvoto vietu attīstības darbības programma.

galvenie 
panākumu
faktori

Projektā viens no panākumu faktoriem bija investīciju 100 % finansiālais 
atbalsts, pretējā gadījumā pašvaldība nekad nebūtu uzstādījusi siltumsūkņu 
sistēmu. Citi veiksmes faktori bija LENERG sniegtais tehniskais atbalsts 
plānošanā un vadībā, kā arī projekta sagatavošanā.

izaicinājumi Vietējo apstākļu dēļ ieviešanas laikā sākotnēji plānotais 40 kW siltumsūknis 
bija jāaizstāj ar 2 x 20 kW siltumsūkņiem, tāpēc inženieriem vajadzēja sistēmu 
pārveidot.

pārvaldība Veiksmīgai projekta īstenošanai bija nepieciešama laba pārvaldība, jo sadar-
bībai starp apsaimniekošanas uzņēmumu, pašvaldību, inženieriem un kontrolē-
jošajām iestādēm bija izšķiroša nozīme. 

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Nākotnē palīdzētu tas, ja pašvaldībām būtu vairāk zināšanu par šo tēmu, lai tās 
varētu piedalīties projekta plānošanas posmā, piemēram, visās pašvaldībās 
būtu speciālisti enerģētikas jomā.

Energoefektīvas 
Ēkas

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 97,04 MWh/gadā CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 16,92 t/gadā
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valsts iestāde Jūdenburga, Austrija

joma Sabiedriskās ēkas

vietējās iestādes raksturojums Pašvaldība

iedzīvotāju skaits 10,000

investīcijas (€) -

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

100 %

Energoefektīvas 
Ēkas

Jūdenburgas pilsētas
[Judenburg-Stadt] pamatskolas 
apkures sistēmas nomaiņa
(PPP modelis)

īss 
apraksts

Pilsētas sākumskola veido bijušās meiteņu un zēnu skolas vēsturiskā ēka. Astoņdesmita-
jos gados tā tika paplašināta, pievienojot sporta zāli, kā rezultātā izveidojās arī skaista aktu 
zāle. Skolas ēka pēdējās desmitgadēs tika apsildīta ar nakts siltuma akumulējošu apkures 
sistēmu. Tā nebija optimāli kontrolējama komforta ziņā, un tā rezultātā klasēs bija atšķirīga 
temperatūra. 
2019. gadā Stadtwerke Judenburg AG – 100 % Jūdenburgas pašvaldības meitasuzņē-
mums – uzstādīja jaunu apkures sistēmu ar radiatoriem un ēku savienoja ar pilsētas cen-
tralizēto siltumapgādes sistēmu, kurā tiek izmantots (CO2-neitrāls) atkritumu siltumu no 
Pöls celulozes un papīra rūpnīcas. Šis ir inovatīvs publiskās un privātās partnerības (PPP) 
modelis starp pilsētu un ESKO bez lielām sākotnējām investīciju izmaksām pilsētai. 

inovācijas Galvenā inovācija ir pieņemtais uzņēmējdarbības modelis.
Apkures sistēmu nomaiņu ar citām tehnoloģijām var uzskatīt par normālu praksi. Tomēr 
šādi projekti bieži netiek īstenoti, jo trūkst līdzekļu vai zināšanu. Šajā gadījumā investīci-
jām nebija pieejama budžeta. Tāpēc sadarbībā ar Stadtwerke Judenburg (ESKO) 
tika izstrādāts līgumdarbības modelis, kurā projekta investīciju izmaksas un pēc tam 
arī enerģijas piegādi no CO2-neitrālas centralizētās siltumapgādes pārņem pašvaldī-
bas komunālo pakalpojumu nodaļa. Investīciju izmaksas tiek atmaksātas, izmantojot 
ienākumu plūsmu no enerģijas izmaksu ietaupījumiem. Tikai šis inovatīvais modelis ļāva 
veikt projekta finansēšanu un ieviešanu. 

galvenie 
panākumu
faktori

Lēmums par investīcijām apkures sistēmas nomaiņā tika ilgu laiku atlikts, jo 
nebija pieejams budžets. Plānošanas process tika virzīts PPP līgumattiecību 
modeļa virzienā, tikai veicinot informētību un nodrošinot atbilstošas apmācības 
attiecīgajiem pašvaldības darbiniekiem un politiski ieinteresētajām pusēm. Tas 
nozīmē, ka papildus tehnisko risinājumu popularizēšanai lēmumu pieņēmējiem 
ir nepieciešama attiecīgā zinātība vai arī ir jāiesaista pieredzējuši konsultanti. 

izaicinājumi Lielākais izaicinājums bija pārliecināt pašvaldības domes lēmējus par risinā-
juma lietderību un rentabilitāti. Šim nolūkam tika veikti salīdzinoši aprēķini, 
piemēram, par dažu nākamo gadu izmaksām, izmantojot dažādas sistēmas, 
un tika salīdzināti iespējamie investīciju varianti. PPP modelis kļuva par ekono-
miski saprātīgāko un arī ilgtspējīgāko risinājumu.

pārvaldība Lēmuma pieņemšanā tika iesaistīti administrācijas darbinieki un politikas vei-
dotāji. Koordinācijas process bija sarežģīts un prasīja daudzas diskusijas par 
izvirzītajiem mērķiem un jautājumiem, lai panāktu vienprātību.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Lēmumu pieņemšanas procesā jābūt iesaistītām izglītotām un pieredzējušām 
ieinteresētajām pusēm, vai arī tām vismaz jāzina, kur var iegūt atbilstošu tehnis-
ko atbalstu projektu virzīšanai un maksimālo panākumu gūšanai. 

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 378 MWh elektrības 
gadā aizstāj ar 
CO2-neitrālu siltumu

CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 97,5 t/gadā
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Enerģijas Ražošana
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valsts iestāde Aihfeldes reģions, daļa no Mūrtalas apgabala Austrijā

joma Apkures nozare

vietējās iestādes raksturojums Pöls, Fohnsdorf, Judenburg, Zeltweg, Spielberg, Knittelfeld

iedzīvotāju skaits 55,000

investīcijas (€) 30 miljoni €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

30 %

Centralizētās siltumapgādes 
tīkls, pamatojoties uz atkritumu 
siltumu no celulozes un papīra 
rūpnīcas Zellstoff Pöls
AG Aihfeldes [Aichfeld] 
reģionā

īss 
apraksts

Zellstoff Pöls AG katru gadu pārstrādā apmēram 2 miljonus kubikmetru retināšanas 
koksnes un zāģmateriālu gan celulozē, gan papīrā. Kopā ar tehnoloģisko partneri 
Bioenergie Wärmeservice Gmbh. no Kēflahas, uzņēmuma, kas specializējas central-
izētās siltumapgādes un atkritumu siltuma reģenerācijas sistēmu jomā, tika izveidots 
kopuzņēmums, kas tālāk pārtapa par uzņēmumu Biowärme Aichfeld Gmbh. Mērķis 
bija saprātīgi izmantot atkritumu siltumu apvienojumā ar esošajām biomasas apkures 
iekārtām un liela apjoma siltuma uzglabāšanas risinājumu, lai izlīdzinātu pieprasījuma 
maksimumstundās. Rezultāts ļauj iegūt ilgtspējīgu, videi draudzīgu un reģionālu siltu-
mapgādi vairāk nekā 18 000 mājsaimniecībām plašākajā Aihfeldes reģionā. Šajā nolūkā 
kopuzņēmuma partneri investēja 18 miljonus € un izveidoja 18 km cauruļvadu central-
izētās siltumapgādes projektam. Šis ir siltumtīklu infrastruktūras projekts, kas savie-
no reģiona pilsētas, biznesa un industriālos parkus. Pilsētas, biznesa un industriālos 
parkus apkalpo ESKO, kas pārņem siltumu no infrastruktūras siltumtīkliem un izplata to 
klientiem. Tika veiktas papildu investīcijas siltuma sadales tīklā tiešajiem klientiem. 

inovācijas Ar biomasu darbinātā centralizētā siltumapgāde reģionā ir pastāvējusi aptuveni 30 ga-
dus. No vienas puses, tā tomēr konkurē ar papīra rūpnīcu izejvielu nozarē, savukārt, no 
otras puses, papīra rūpnīcai ir augsts, izmantojams atlikumsiltuma potenciāls, kas vidē 
tiek izvadīts tvaika veidā. Tā ir enerģijas nelietderīga izmantošana.
Inovācija ir saistīta ar faktu, ka uzņēmumā tika atgūts un izmantots atlikumsiltuma po-
tenciāls, un tajā pašā laikā tika uzbūvēts infrastruktūras siltumvads, kas savieno sadales 
tīklus ar rūpnīcu. Tas ļāva siltumu piegādāt tieši mājsaimniecībām un uzņēmumiem. 
Tika ietaupīts liels primārās enerģijas apjoms.

galvenie 
panākumu
faktori

Sākotnēji bija nepieciešams apvienot attiecīgos uzņēmumus, papīra rūpnīcu 
un citu centralizēto siltumtīklu operatorus, kā arī izstrādāt visiem pieņemamu 
uzņēmējdarbības modeli. Bija jāveido arī konsorcijs lielajām investīcijām un 
investīciju atbalsta shēmas, jo esošajām atbalsta shēmām projekts bija ļoti liels. 
Bija svarīgi agrīnā stadijā iesaistīt valsts pārvaldi un politiķus.

izaicinājumi • Rūpnīcas siltuma un piegādes cenu noteikšana centralizētās siltumap-
gādes operatoriem tālākai sadalei. Galvenais iemesls ir tas, ka katram 
partnerim ir savi etaloni un mērķi, kas saskaņoti ar viņu biznesa modeļiem; 
ja tiek veikta investīcija, katrai daļai jābūt rentablai. 

• Subsīdiju piemērošana; pieejamo subsīdiju shēmu projekts bija ļoti liels.
•  Līgumi ar zemes īpašniekiem par tiesībām ierakt īpašumā garām ejošos 

siltumvadus.

pārvaldība Iesaistītās puses – valsts pārvalde, politiķi, centralizētās siltumapgādes op-
eratori, lielie uzņēmumi kā siltuma piegādes klienti, īpašumu īpašnieki, fi-
nansēšanas aģentūras.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Informācija un izpratnes veidošana par centralizētās siltumapgādes nozīmi un 
atkritumu siltuma izmantošanas priekšrocībām. 

Enerģijas
Ražošana
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valsts iestāde Projekta sākums: 5 reģionālie dabas parki. Pašreiz: 28 teri-
torijas Francijā

joma Fotoelementu ražošana, izmantojot valsts un privātās 
investīcijas

vietējās iestādes raksturojums Lauku pašvaldība

iedzīvotāju skaits 3,900 

investīcijas (€) 7 miljoni €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

-

Enerģijas
Ražošana

Enerģētikas kopienas – kā 
Francijā ir mainījušies
fotoelektrisko iekārtu ciemati

īss 
apraksts

2013. gadā AURA-EE un reģionālie parki izstrādāja jaunu atjaunojamās enerģijas (FE) 
ražošanas modeli, pamatojoties uz
•  vietējo valsts iestāžu un iedzīvotāju iesaisti,
•  ekonomisko guvumu teritorijai,
•  cieņu pret arhitektūras un ainavu mantojumu.
Modelis FE rūpnieciskai ražošanai, ciktāl tas attiecas uz tehniskajiem, finanšu un ju-
ridiskajiem aspektiem, ir viegli replicējams. 2014. gadā tika atklāts pirmais ciemats FE 
ražošanai. 2018. gadā tika izveidots nacionālais FE ražošanas ciematu tīkls. Mūsdienās 
tajā ir iesaistītas 52 teritorijas, 26 enerģiju ražojošas kopienas un 320 FE iekārtas.

inovācijas • Viegli replicējama modeļa izveide ļāva attīstīt enerģētikas kopienas visā Francijā. Šo 
modeli varētu pielāgot jebkuram Eiropas reģionam.

• Mērena, bet ilgtspējīga ekonomiskā dzīvotspēja. Ar enerģijas kopienu starpniecību 
iedzīvotājam tiek dota iespēja saskaņā ar viņu rocību investēt atjaunojamajā en-
erģijā. Vietējā ekonomiskā ietekme nāk par labu arī vietējiem uzņēmumiem. Tātad 
jaunais modelis sekmē vietējo attīstību un palīdz ieinteresētajām pusēm.

• Ciemati, kuros ir FE iekārtas, ar atbalstu, ko sniedz vietējā pašvaldība, kas pati 
var būt vai arī var nebūt akcionārs, apvieno lielu skaitu akcionāru (galvenokārt 
iedzīvotājus).

galvenie 
panākumu
faktori

• Viegli replicējams modelis.
•  Sākotnējā posmā spēcīgs atbalsts no Overņas-Ronas-Alpu reģiona.
•  Rīki un pakalpojumi, kas pieejami visām enerģētikas kopienām: piemēram, 

publisku sapulču rīkošanas rokasgrāmata, uzņēmuma statūtu juridiskā 
analīze, tehniskie instrumenti kā izvēles kritēriji jumtiem, kas jāaprīko ar FE, 
utt.

izaicinājumi Galvenās grūtības bija izstrādāt šo replicējamo modeli. Pirmo iekārtu uzstādīšana 
prasīja daudz laika, tomēr, tiklīdz tās izrādījās veiksmīgas, to lietošana ātri izplatījās.

pārvaldība Projekts tika izstrādāts ar reģionālo parku atbalstu, un to pārbaudīja dažas mo-
tivētas pašvaldības. Iniciatīva var nākt no pašvaldības vai plašākas teritorijas. 
To var arī uzsākt iedzīvotāju grupas vai vietējās apvienības. Jebkurā gadījumā, 
lai iniciatīva būtu veiksmīga, tā jāatbalsta vēlētiem pārstāvjiem.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Cilvēkresursi, lai pārvaldītu projektus un sniegtu atbalstu rašanās procesam un 
labas prakses izplatīšanai.

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 4600 MWh gadā (uzstādītā jauda 4 MWp) 
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valsts iestāde Lielpolijas reģions, Polija

joma FE mikroiekārtas, saules kolektori, citas mikroiekārtas

vietējās iestādes raksturojums Lielpolijas apgabala mēra birojs

iedzīvotāju skaits 3,4 miljoni

investīcijas (€) 33,1 miljons €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

12.95%

19 “jumta” projekti – ražojošo 
patērētāju iekārtas, ko
pārvalda Lielpolijas
[Wielkopolska] reģiona 
pašvaldības

īss 
apraksts

Saskaņā ar “jumta projektiem” daudzas Lielpolijas reģiona mājsaimniecības tiks/ir 
aprīkotas ar atjaunojamās enerģijas (AER) iekārtām. Finansējuma saņēmējs sagatavo 
un koordinē AER mikroiekārtu uzstādīšanu, piedaloties apkārtnes iedzīvotājiem.
Iekārtas tiek līdzfinansētas no projekta līdzekļiem un bez maksas nodotas gala saņēmē-
jiem. Pēc projekta atmaksāšanās perioda finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par 
turpmākajiem iekārtu izmantošanas noteikumiem lietotājiem.

inovācijas • Labuma guvēji ir vietējās pašvaldības struktūrvienības un galvenokārt kopienas 
iedzīvotāji. Saules enerģijas iekārtas tiek uzstādītas gan sabiedriskās vietās, gan 
iedzīvotāju privātmājās.

• Saskaņā ar “jumta projektu” drīkst uzstādīt tikai atjaunojamās enerģijas mikroģen-
eratorus ar augstas gatavības tehnisko dizainu.

galvenie 
panākumu
faktori

“Jumta projektu” līdzfinansējums. 

izaicinājumi • Ierobežots līdzekļu apjoms.
• Lai veiktu projekta uzraudzības apmeklējumu/projekta pārbaudi uz 

vietām un apskatītu projekta dokumentus, katrai kopienai bija pienākums 
nodrošināt “jumta projekta” gala saņēmēju apstiprinājumus.

• Saņēmējam jāveic gala saņēmēju atlase pārredzamā un nediskriminējošā 
procedūrā. Tas nozīmēja nepieciešamību izstrādāt un publiskot noteiku-
mus par gala saņēmēju pieteikumu pieņemšanu.

pārvaldība WRPO 2014+ vadošā iestāde ir Lielpolijas apgabala mēra birojs ar saviem 
informācijas punktiem.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

• Vairāk naudas, kas veltīta tieši kopienām.
• Elastīgas regulēšanas iespējas, apvienojot AER ieguldījumus valsts un 

privātajās ēkās un iekārtās. 

Enerģijas
Ražošana
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valsts iestāde Lielpolijas reģiona Ostrovas pilsēta un kopiena, Polija

joma Enerģijas kopiena

vietējās iestādes raksturojums Pilsētas un lauku pašvaldība

iedzīvotāju skaits 72,050

investīcijas (€) -

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

30%

Enerģijas
Ražošana

Enerģijas tirgus izveide
Lielpolijas reģiona Ostrovā 
[Ostrów Wielkopolski] 

īss 
apraksts

Šis inovatīvais projekts ir veltīts pašvaldību energosistēmas radīšanai Lielpolijas reģionā, 
veidojot enerģijas klasteri kā koordinācijas centru visiem attīstības pasākumiem, kas 
tiek veikti Ostrovas enerģētikas tirgū. Mērķi ir šādi: panākt, lai pašvaldību iestādes kļūtu 
par ražotājpatērētājiem, tiktu nodrošināta lētākas vietējās elektroenerģijas pieejamība 
pilsētas un apgabala iedzīvotājiem un līdz 2024. gadam elektroenerģijas tirdzniecības 
apjoms sasniegtu 200 GWh. Pilsētas stratēģiskais lēmums 2014. gadā bija elektro-
autobusu iegāde. Līdz šim ir iesaistījušies 54 klastera dalībnieki, piemēram, Lielpolijas 
Ostrovas kopiena un tās pašvaldības struktūrvienības, uzņēmēji (enerģijas ražotāji un 
patērētāji) un IT uzņēmumi.
Viss projekts ietvers arī viedās enerģijas pārvaldības sistēmas izveidi un elektromo-
bilitātes attīstību. Vietējie uzņēmēji un reģiona iedzīvotājiem būs ievērojami ieguvumi, 
piemēram, zemākas elektroenerģijas izmaksas, lētāks sabiedriskais transports, jaunas 
darbavietas un labāka gaisa kvalitāte. 

inovācijas • Vietējās enerģijas infrastruktūras veidošana un neatkarība no valsts enerģētikas 
sistēmas un tās riskiem.

• Vietējās sabiedrības integrācija un stimulēšana, veicinot tās ekonomisko līdzdalību 
klasterī un tā attīstībā.

• Atbalstīt iedzīvotājus un vietējos uzņēmējus, būvējot savas iekārtas, un FE iekārtu pa-
kāpenisku izvietošanu vietējās pašvaldības iestādēs.

galvenie 
panākumu
faktori

•  - Daudznozaru sadarbība – pašvaldība, municipālais sektors, uzņēmēji, 
iedzīvotāji.

•  - Pirmā pašvaldības ekoloģiskās enerģijas tīkla izveidošana Polijā (sākās 
2019. gadā).

izaicinājumi • Enerģijas piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība ir galvenais 
izaicinājums enerģijas tirgū – koordinatora uzdevums ir samazināt nelīdzs-
varotību.

• Vietējā elektrotīkla attīstība, lielākas neatkarības iegūšanai enerģijas ziņā.
• Atjaunojamās enerģijas un siltuma ražošanas iekārtu būvniecība.
• Atbalsta un tādu energosistēmu trūkums, kas ir izveidotas paralēli valsts 

elektrotīkliem.

pārvaldība • Daudznozaru sadarbība – pašvaldība, municipālais sektors, uzņēmēji, 
iedzīvotāji.

•  Īpašs pašvaldības uzņēmums, kas izveidots kā enerģētikas klastera koor-
dinators (Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA).

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

• Vairāk līdzekļu klastera tālākai paplašināšanai.
• Profesionāls personāls.
• Klastera komerciālās un tehniskās pārvaldības programmatūra.
• Valstu līgumi par klasteriem un klasteru tarifi.
• Sasaistīt publisko iepirkumu un enerģijas iegādi vietējā klasterā.
• Atbalsta un tādu energosistēmu trūkums, kas ir izveidotas paralēli valsts elek-

trotīkliem.

CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA Aptuveni 17 500 t/gadā
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valsts iestāde Kardicas [Karditsa] pašvaldība, Grieķija

joma Atjaunojamie energoresursi:

vietējās iestādes raksturojums Lauku pašvaldība

iedzīvotāju skaits 56,800

investīcijas (€) 700,000 €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

-

Biomasas ražotne granulu 
ražošanai Kardicas [Karditsa] 
pašvaldībā

īss 
apraksts

Kardicas Attīstības aģentūra (ANKA) tika izveidota 1989. gadā, un kopš tā laika tā ir 
izstrādājusi inovatīvus mehānismus vietējo vajadzību apmierināšanai. Aģentūrai, kas dar-
bojas kā inkubators visiem jaunajiem kolektīvajiem projektam, un Kooperatīvajai bankai, 
kas izstrādā inovatīvus sociālo finanšu instrumentus, kopš bankas dibināšanas ir ciešas 
sadarbības attiecības, jo to veicināja ANKA inkubatora programmas izmantošana. Šīs 
attiecības ir pamats, uz kura, pateicoties vairāku vietējo dalībnieku saskaņotiem centie-
niem, pēdējos gados tika izveidota “sadarbības ekosistēma”. Šīs ekosistēmas mērķis ir 
paātrināt sociālās ekonomikas attīstību un stiprināt tās lomu un līdzdalību vietēja mēroga 
jautājumu risināšanā, stratēģiskajā plānošanā, reģiona attīstības perspektīvu veidošanā 
un reģionālajā un nacionālajā līmenī izveidotajos tīklos.
Ekosistēmas sadarbības sanāksmēs un centienos izmantot vienu no bagātīgākajiem 
atjaunojamās enerģijas resursiem reģionā (biomasu), kas vienlaikus rada ievērojamas 
nodarbinātības iespējas, izveidotajā enerģētikas kooperatīvā (enerģētikas kopienā), kurā 
piedalās iedzīvotāji, vietējie uzņēmumi un reģiona pašvaldības, radās iecere – izveidot 
granulu ražošanas struktūrvienību. Pašlaik tiek lēsts, ka pieejamais biomasas daudzums 
gadā ir aptuveni 200 kt.
Pašreizējā granulu ražošanas rūpnīca ir uzbūvēta kā izmēģinājuma projekts, kas ražo 
500 kg granulu stundā ar iespēju paplašināt ražošanu līdz 1,5 t stundā, lai veicinātu bio-
masas piegādes ķēdes izveidi.

Vienības budžets ir 500 000 €, no kuriem 50 % finansēja LEADER pro-
gramma, bet atlikušos 50 % – enerģētikas kopiena, savukārt zemi, uz kuras 
ražotne ir uzbūvēta, arī nodrošina enerģētikas kopiena. Iekārta darbojas kopš 
2017. gada, kā izejvielu izmantojot koksnes pārstrādes rūpnīcu koksnes atliku-
mus, kuru pelnu saturs ir mazāks par 0,5 % (augstas kvalitātes granulas), un 
ir veikts eksperiments arī ar granulu ražošanu no mežizstrādes atlikumiem. Ir 
veikti arī eksperimenti ar enerģijas kultūrām (kokvilna, kinra, kukurūza), pie tam 
kukurūzas plantācijas sola vislabākos rezultātus, savukārt koku atzarošana arī 
ir labs biomasas avots. 
Tiek lēsts, ka piegādes ķēdē ir darbavietu radīšanas iespējas aptuveni 30 cil-
vēkiem.

inovācijas Inovācija sastāv no diviem komponentiem. Pirmais ir sadarbības vide, ar kuras 
starpniecību investīcijas ir apgūtas spēcīgu vietējās enerģētikas kopienas 
dalībnieku vadībā. Otrais attiecas uz enerģētikas kopienas nepārtrauktajiem 
centieniem pirms investīciju palielināšanas izveidot piegādes ķēdi un granulu 
eksperimentālu ražošanu no alternatīvas biomasas, lai izvairītos no darbības 
problēmām.

galvenie 
panākumu
faktori

Galvenais veiksmes parametrs ir sadarbības ekosistēma, ar kuras palīdzību 
ideja ir iecerēta un attīstīta. Karditsas prefektūrā sociālā ekonomika ir gan 
tradīcija, gan salīdzinoša priekšrocība. Pēdējo gadu laikā, pateicoties vietējo 
dalībnieku saskaņotajiem centieniem, ir izveidota “sadarbības ekosistēma”, kas 
balstās uz pieredzējušiem dalībniekiem un kuras mērķis ir organizēt un attīstīt 
kritiski nepieciešamos kopīgos pakalpojumus, piemēram, dokumentācijas, 
apmācību un tehniskā atbalsta pieejamību visiem dalībniekiem, lai reģionā 
palielinātu un saglabātu pievienoto vērtību un vienlaikus izplatītu galvenās 
gūtās atziņas un veicinātu speciālistu apmaiņu valsts līmenī.

izaicinājumi Galvenās problēmas, ar kurām saskārās enerģētikas kopiena, uzsākot eksper-
imentālās ražotnes darbību, bija tās, ka visi tirgotāji, kas piedāvāja tehniskos 
risinājumus, uzskatīja piegādes ķēdi par izveidotu. Tādēļ centieni izveidot un 
turpināt attīstīt piegādes ķēdi ar dažādām izejvielām bija noteicošie ražotnes 
darbībai. Vēl viens izaicinājums ir konkurence ar importētām granulām, par 
kurām nav jāmaksā PVN.

pārvaldība Darbības pārvaldībā ir iesaistīti vairāki privātā sektora dalībnieki. Vietējās 
pašvaldības ir enerģētikas kopienas partneres bez vadošās funkcijas, tomēr 
tās sniedz spēcīgu politisko atbalstu vietējiem centieniem. 

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

Lielāks atbalsts valsts līmenī attiecībā uz tiesisko regulējumu, importējot bioma-
sas granulas, kuras neapliek ar PVN un kuras tādējādi kropļo konkurenci.

Enerģijas
Ražošana

ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS RAŽOŠANA 4570 MWh gadā (enerģijas ekvivalents gadā saražotajām 968 t)
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valsts iestāde Vīnes Condrieu aglomerācija

joma Aprites ekonomika

vietējās iestādes raksturojums Lauku pašvaldība

iedzīvotāju skaits 90,000 (30 pašvaldības)

investīcijas (€) 450,000  privātas autogāzes uzpildes stacijas celtniecībai 
un 1,35 miljoni € trīs pilsētas autobusiem un diviem ar gāzi 
darbināmiem atkritumu vedējiem.

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

-

Enerģijas
Ražošana

Vietējās aprites cilpas izveide, 
lai palielinātu Vīnes Condrieu 
[Vienne Condrieu] notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās ražotās 
biogāzes vērtību

īss 
apraksts

Vietējā aprites cilpa ap biogāzes staciju (ko pārvalda pašvaldība) tika izveidota, lai daļu 
no Reventin-Vaugris notekūdeņu attīrīšanas iekārtā saražotā biometāna izmantotu 
uz vietas. Šī iekārta jau iepriekš atguva biogāzi no dūņu pārstrādes. Tas tika darīts ar 
koģenerācijas palīdzību, lai ražotu elektrību. Atlikušo biogāzi uz vietas izmantoja ēkas 
apsildīšanai, un tā tika ievadīta arī gāzes tīklā. Vietējā aprites cilpā tiek izmantota daļa 
saražotā biometāna, uzbūvējot transportlīdzekļu dabasgāzes uzpildes staciju, kas sav-
ienota ar pilsētas autobusu mobilitātes platformu. Sākot ar 2020. gadu šī degvielas uz-
pildes stacija apgādā trīs pilsētas autobusus un divus ar gāzi darbināmus pašvaldības 
atkritumu vedējus. Mērķis ir pārstrādāt 20 % no saražotā biometāna biogāzes degvielā.

inovācijas •  Cirkulārās ekonomikas pieeja – izmantot lauksaimniecības atkritumus enerģijas 
ražošanai un apvienot šīs iniciatīvas ar biogāzes ražošanu, lai apgādātu degvielas 
uzpildes stacijas.

•  Vietējās degvielas enerģijas piegāde vietējai lietošanai. Vietējā pašvaldība un valsts 
enerģijas piegādātājs nodrošina, ka daļa no saražotā biometāna apgādā vietējos 
autobusus un mājsaimniecības, kas izmanto saspiesto dabasgāzi.

galvenie 
panākumu
faktori

• Valsts līdzekļu izmantošana ļāva atjaunot notekūdeņu attīrīšanas staciju un 
ieguldīt līdzekļus autogāzes degvielas uzpildes stacijā.

• Sinerģija ar ES projektu Greencycle.
• Sadarbība ar 30 lauksaimniekiem, lai attīstītu vietējo biometāna ražošanu 

un nodrošinātu, ka tīklā ir ievērojams daudzums vietējās biogāzes.

izaicinājumi • Atrast valsts enerģijas piegādātāju, kurš šajā projektā vēlētos sadarboties 
ar vietējo pašvaldību.

•  Paātrināt projekta izstrādei un noformēšanai nepieciešamo laiku.

pārvaldība Kopš 2009. gada aglomerācija ir izstrādājusi ilgtspējīgas enerģijas rīcības 
plānu (SECAP). Par enerģētikas pāreju atbildīgais darbinieks tika pieņemts 
darbā 2010. gadā. Vietējā pašvaldība pievienojās pozitīvās enerģijas teritorijām 
2014. gadā.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

• Vēl vienas sabiedriskās degvielas uzpildes stacijas izveide nozares profe-
sionāļiem un citu potenciālo lietotāju informētības veicināšana par saspi-
estās dabasgāzes transportlīdzekļu ekoloģiskajām priekšrocībām. 

•  Mācību braucieni vietējām ieinteresētajām personām, jo īpaši lauksaim-
niekiem, lai palielinātu informētību, bet arī apzinātu turpmākās partnerības 
iespējas. Vajadzīgs laiks koordinācijai un izklaidēm.

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 4845 MWh gadā (biometāna ražošana 2018. gadā)
400 MWh gadā (koģenerācija 2030. gadā)
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valsts iestāde Lielpolijas reģions

joma Reģionālā pašvaldība, akadēmiskās iestādes un uzņēmēj-
darbības sektors

vietējās iestādes raksturojums Reģionālā pašvaldība

iedzīvotāju skaits 3,4 miljoni 

investīcijas (€) 3,4 miljoni €/MWe

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

10 %

Enerģijas
Ražošana

Reģionālās valdības sadarbība 
ar akadēmisko aprindu pārstāv-
jiem un uzņēmumiem, lai 
veicinātu tehnoloģiskās inovāci-
jas, kas ierobežo CO2 un CH4 
izmešus Lielpolijas reģionā

īss 
apraksts

Tika izstrādāta patentēta tehnoloģija paātrinātai biometāna ražošanai un izmantošanai. 
Šī tehnoloģija garantē maksimālu biogāzes ieguvi no gandrīz jebkura organiska ma-
teriāla ar daudzām papildu ekonomiskām un vides priekšrocībām. Izstrādāto teh-
noloģiju ar tirdzniecības nosaukumu Dynamic Biogas® (DB) var lietot elektroenerģijas 
un siltuma ražošanai un/vai dzesēšanas sistēmās, metāna ražošanai un anaerobās 
noārdīšanas procesos un tā ļauj izmantot ļoti plašu lauksaimniecības produktu klāstu 
un citas bioloģisko atkritumu izejvielas. DB priekšrocības ir tādas, ka neveidojas atliku-
mi, procesā nerodas putas, tvertnes apakšā neveidojas nogulsnes, maisītāja nomaiņai 
tvertne nav jāiztukšo un fermentācijas process netiek pārtraukts. DB biogāzes sistēmas 
ir modulāras, ļaujot tās viegli pielāgot un ievērojami saīsināt uzstādīšanas procesu. 

inovācijas • Visu iekārtu elementu piegāde konteineros uz būvlaukumu (moduļu konstrukcija)
• Reģionālās pašvaldības, zinātnieku aprindu un biznesa sektora sadarbība, lai 

veicinātu tehnoloģiju dažādos līmeņos (vietējā, reģionālajā, valsts, starptautiskajā)
•  Atbalsts iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmējiem, lai viņi izveidotu un līdzfinansētu 

savas iekārtas un pakāpenisku biogāzes iekārtu izvietošanu akadēmisko iestāžu 
tuvumā.

galvenie 
panākumu
faktori

•  Tehniskās zināšanas
•  Pārvaldība
•  Uzlabotas anaerobās noārdīšanas sistēmas izveidošana
•  Daudznozaru sadarbība – Lielpolijas reģiona attīstības fonds, Lielpolijas 

attīstības un veicināšanas fonds, biznesa sektors, akadēmiskās iestādes 
un investori no citiem reģioniem/valstīm

izaicinājumi •  Veicināt uzlabotas anaerobās noārdīšanas sistēmas sadarbībā ar reģionu
•  Jaunu darba vietu radīšana un profesionāla (vadības) personāla saglabāšana
•  Optimāla uzņēmuma sadarbība ar partneriem šādās jomās: projektēšana, 

ražošana, aprīkojuma piegāde, montāža, nodošana ekspluatācijā, bioteh-
noloģijas process un monitorings, kā arī ar investoriem un darbiniekiem

•  Trūkst sociālā atbalsta un zināšanu

pārvaldība •  Uzņēmums Dynamic Biogas® ir anaerobās noārdīšanas sistēmas iz-
strādātājs, īpašnieks un operators.

•  Reģionālās valdības, zinātnieku aprindu un biznesa sektora sadarbība, lai 
veicinātu tehnoloģiju dažādos līmeņos (vietējā, reģionālajā, valsts, starptau-
tiskajā).

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

•  Uzticama uzņēmuma sadarbība ar turpmākajiem partneriem šādās jomās: 
projektēšana, ražošana, aprīkojuma piegāde, montāža, nodošana ek-
spluatācijā, biotehnoloģijas process un uzraudzība, kā arī ar investoriem, 
reģionālo iestādi vai citiem partneriem.

•  Profesionāls personāls/eksperti.

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 8 500 MWh gadā 
(uz 1 MW 
uzstādītās jaudas)

CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA Aptuveni 6800 t/gadā 
(uz 1 MW 
uzstādītās jaudas)
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valsts iestāde Neištate pie Valnābas, Vācija

joma Enerģētikas politika 

vietējās iestādes raksturojums 17 viena un tā paša novada (Kreis) pašvaldības, kas ietilpst 
vienā enerģētikas kooperatīvā

iedzīvotāju skaits >174,000 

investīcijas (€) 56 miljoni (tiešās investīcijas 20 miljonu € apmērā no 
iedzīvotājiem)

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

Aptuveni 1 % (vairāk nekā 1450 iedzīvotāji ir kooperatīva 
locekļi)

Enerģijas
Ražošana

Starp pašvaldību enerģētikas 
kooperatīvs Neištatē pie
Valdnābas [Neustadt an der 
Waldnaab]

īss 
apraksts

17 pašvaldības ir izveidojušas enerģētikas kooperatīvu NEW-Neue Energien West eG, 
lai kopīgi īstenotu atjaunojamās enerģijas projektus ar iedzīvotāju līdzdalību; tajā ir valde, 
kuru vada trīs mēri, konsultatīvā padome, kurā ir citi pašvaldību pārstāvji, un akcijas 
vismaz 5000 € vērtībā katram dalībniekam. Ir izveidots vēl viens no uzņēmuma atdalī-
jies kooperatīvs, kas orientēts uz dalībniekiem – iedzīvotājiem ar akcijām vismaz 500 € 
vērtībā. Šajā kooperatīvu grupā ir 17 pašvaldības un 1450 cilvēki, kā arī akciju kapitāls, 
kuru veido 38 000 akcijas. Investīciju apjoms sasniedz 56 miljonus € divdesmit foto-
elementu (FE) iekārtās, vienā vēja parkā, elektrisko automašīnu uzlādes staciju tīklā un 
centralizētajā siltumapgādē. Kooperatīva funkcijas tagad iekļauj elektroenerģijas piegā-
di, ekspertu konsultācijas enerģijas taupīšanas pasākumos, apvienotus granulu iepirku-
mus mājsaimniecību siltumapgādei un individuālo īpašnieku FE iekārtu apdrošināšanu. 

inovācijas •  Demokrātiski principi – starptautiski saskaņoti principi un darbība saskaņā ar prin-
cipu “katram dalībniekam – viena balss”. Nav iespējama nesamērīga kontrole.

•  Ierobežots personas finanšu risks attiecībā uz sākotnējo ieguldījumu. Atsevišķas 
akcijas parasti var iegādāties par salīdzinoši zemu cenu. Enerģētikas kooperatīvs ir 
atbildīgs tikai par savu biedru interesēm, nevis par kādām ārējām pusēm.

•  Spēcīga kopības izjūta, aktīvi iesaistoties vietējai pašvaldībai, kas paaugstina 
sabiedrības uzticību un veicina iedzīvotāju līdzdalību. Pievēršanās vietējiem kooper-
atīviem vēl vairāk palielina šo mazās kopienas sajūtu.

•  Resursu apvienošana investīcijām. Vietējā pašvaldība var dažādos veidos veicināt 
šo procesu un kooperatīva darbību. 

galvenie 
panākumu
faktori

•  Vietējo pašvaldību kā reģionālās enerģētikas pārejas vadītāju iesaistīšanās
•  Bieža sadarbība starp pašvaldībām

izaicinājumi •  Pārsvarā pasākums ir atkarīgs no tādu dalībnieku brīvprātīgas ie-
saistīšanās, kuri ne vienmēr ir profesionāļi enerģētikas nozarē un kuriem 
trūkst pieredzes, lai pārvarētu administratīvos šķēršļus.

•  Izaicinājums var būt sākotnējā kapitāla palielināšana, ja potenciālie dalīb-
nieki netiek pienācīgi informēti par iespējām un ieguvumiem.

•  Enerģētikas kooperatīviem var būt grūti konkurēt par lielākiem projektiem 
ar vispāratzītiem tirgus dalībniekiem, ja atjaunojamās enerģijas projekti tiek 
apstiprināti konkursa kārtībā.

•  Iedzīvotāju informēšana par enerģijas kooperatīva priekšrocībām. 

pārvaldība Šis projekts, būdams starppašvaldību enerģētikas kooperatīvs, parāda efek-
tīvas pārvaldības vērtību, lai radītu iespēju izstrādāt reģionālos un vietējā 
mēroga enerģētikas projektus ar iedzīvotāju līdzdalību un akceptu. Ļoti daud-
zu dažādu dalībnieku sadarbība un iedzīvotāju līdzdalība, rīkojot ikgadējās 
kopsapulces, nodrošina, ka projekta īstenotāju rīcībā ir daudzveidīgs viedokļu 
un (tehnisko) zināšanu klāsts. Enerģētikas kooperatīvi ir efektīvs veids, kā 
izmantot kolektīvās zināšanas un centienus, lai vietējām kopienām nodrošinātu 
konkrētu (finansiālu un sociālu) vērtību.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

•  Iedzīvotājiem draudzīgu pamatnostādņu izveide, piemēram, izņēmumi un 
īpaši noteikumi attiecībā uz (reāliem) enerģētikas projektiem, kuros iesaistīti 
iedzīvotāji. Likumā par atjaunojamajiem enerģijas avotiem palīdzētu enerģi-
jas kooperatīviem vienlīdzīgi konkurēt ar stabilākiem tirgus dalībniekiem un 
nodrošināt, ka vērtība saglabājas kopienā. 

•  Nākotnei ārkārtīgi būtiski ir arī jauni uzņēmējdarbības modeļi atjaunojamās 
elektroenerģijas izmantošanai un peļņas gūšanai bez regulētiem tarifiem. 
Pašlaik tiek pētīts arī potenciāls enerģijas pārpalikumu pārvēršanai gāzē, 
lai izveidotu integrētas enerģijas (uzglabāšanas) sistēmas, izmantojot 
ūdeņradi.

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS FE>19 429 kWp 
Vējš>4800 kWp

CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA -
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valsts iestāde Salaspils novads, Latvija

joma Enerģētika/centralizētā siltumapgāde

vietējās iestādes raksturojums Lauku pašvaldība

iedzīvotāju skaits 18,011 (2019. gads) 

investīcijas (€) 7,259,000 €

to iedzīvotāju īpatsvars, kurus
pozitīvi ietekmē minētais pasākums

18,011 (2019) 

Enerģijas
Ražošana

Centralizētās siltumapgādes 
uzņēmuma izstrādātais Sala-
spils saules paneļu parks: 
“Salaspils siltums”

īss 
apraksts

Pirmajā un vienīgajā saules enerģijas parkā Latvijā ir vairāk kā 1700 saules paneļi 
(aktīvā platība 21 672 m2), un siltumnesējs tiek uzkarsēts līdz 90 grādu temperatū-
rai. Mākoņainā laikā temperatūra varētu sasniegt aptuveni 70 grādus. Šis parks nav 
pietiekams, lai pilnībā segtu Salaspils pašvaldības apkures vajadzības, taču tas var 
nodrošināt karsto ūdeni sadzīves vajadzībām katram pilsētas iedzīvotājam. 

inovācijas •  Pirmais uzņēmums Latvijā, kas izveidojis centralizēto siltumapgādes sistēmu, kurā 
izmanto saules enerģiju. Saražots 12 000 MWh siltuma gadā, kas ir 20 % no kopē-
jā uzņēmuma pārvadītā siltuma daudzuma. 

•  Tarifi Salaspils novada iedzīvotājiem samazinājušies vismaz par 5 %. 
•  Šķeldas izmantošana apkures un karstā ūdens ražošanai. Kad temperatūra ir ļoti 

zema, dabasgāzi izmanto arī kā papildu kurināmo. Dabasgāze vasarā nav ne-
pieciešama, jo pietiek ar saules baterijām. 

galvenie 
panākumu
faktori

•  Kurināmā dažādošana. Saules enerģijas projekta īstenošana papildina 
vietējās koksnes šķeldas un dabasgāzes pašreizējo izmantošanu.

•  Daļēja aprīkojuma modernizēšana, tādējādi samazinot siltuma zudumus un 
uzlabo esošo apkures sistēmu efektivitāti. 

izaicinājumi Zināšanu trūkums par saules enerģijas tehnoloģijām un projektiem

pārvaldība Domājot par centralizētās siltumapgādes sistēmas ilgtspējīgu attīstību, 
2011. gadā SIA Salaspils siltums uzsāka plašu ražošanas modernizāciju un 
procesu optimizāciju. Īsā laikā, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
un pašvaldības atbalstam, kā arī gudrai apsaimniekošanai, Salaspils siltums ir 
kļuvis par pasaules līmeņa siltumapgādes uzņēmumu, piedāvājot patērētājiem 
ievērojami zaļāku, drošāku, stabilāku un lētāku siltumenerģiju.

nākotnes 
iespējošanas 
faktori

•  Nākotnē būs pieejami efektīvāki saules paneļi, taču jau tagad sasniegtā 
energoefektivitāte ir ļoti augsta.

•  Enerģijas uzkrāšana, izmantojot saules bateriju projektu 2020. gadā, varētu 
ļaut labāk izmantot saules kolektoru saražoto.

ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS 2000 MWh gadā 
(kas ir 20 % no 
kopējā uzņēmuma
pārvadītā siltuma
daudzuma)

CO2-EKV. IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 80 % samazinājums
salīdzinājumā 
ar 2011. gadu



www.c-track50.eu Ceļvedis oglekļneitralitātes
sasniegšanai līdz 2050.
gadam


	Paving the Way
	WHAT IS CARBON AND CLIMATE NEUTRALITY?
	WHY GO CARBON NEUTRAL?
	& Measures
	Carbon/Climate Neutrality


	vision for 2050 
	Policy Making Framework
	Understanding the Local Context
	Developing The Strategic Vision
	to the Vision

	into action
	Evaluation of Actions
	Process
	Assessment

	Best practices 
	Governance & Decision - making
	planning

