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Linnapeade pakti sekretariaati toetab Euroopa aruka energeetika programm. 
Euroopa Komisjon ega ükski komisjoni nimel tegutsev isik
ei vastuta käesolevas trükises sisalduva teabe kasutamise eest 
ega vigade eest, mis võivad tekstis selle hoolikast koostamisest hoolimata esineda.
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PAKTI ETAPIPÕHINE PROTSESS

Linnapeade pakti eesmärk on saavu-
tada ja isegi ületada 2020. aastaks ELi  
eesmärk vähendada CO2-heidet 
20%, rakendades säästva energia 
tegevuskava (SEAP), milles käsit-
letakse energiatõhusust ja kohalike 
taastuvate energiaallikate kasutamist.

Allakirjutanud läbivad oma eesmärgi 
saavutamiseks järgmised etapid:

Esmalt tuleb kaardistada heitkoguste põhitasemed ja muuta 
poliitilised kohustused konkreetseteks meetmeteks.
Allakirjutanud esitavad SEAPi ja heitkoguste põhitasemete 
kaardistamise põhitulemused ühe aasta jooksul ametlikust 
ühinemisest. Kohalike sidusrühmade ja elanikega koostöös 
koostatud ja linnanõukogu kinnitatud SEAPis kirjeldatakse 
kavandatud meetmeid. Allakirjutanud nõustuvad teostama 
SEAPi rakendamise seiret ja esitama aruande iga kahe aasta 
järel pärast SEAPi esitamist.

Käesolevas väljaandes püütakse anda lugejale ülevaade SEAPi 
koostamisest. Selles kirjeldatakse SEAPi põhielemente ning 
lühidalt ka esitamist ja hindamist. Lisaks esitatakse inspireerivaid 
näiteid ning antakse praktilisi juhiseid tegevuskava koostamise 
ja rakendamise alustamiseks.

Tegevuskava väljatöötamine – tihedas koos-
töös kohalike sidusrühmade ja elanikega

Heitkoguste põhitasemete kaardistamine

Pakti meeskonna moodustamine

Pikaajalise visiooni väljatöötamine

CO2-heite vähendamise põhimõ-
tete ja meetmete rakendamine

Edusammude seire ja aruandlus
2. ETAPP.  Säästva energia 

tegevuskava esitamine

3. ETAPP. Rakendusaruande 
esitamine

1. ETAPP.  Linnapeade paktile allakirjutamine Protsessi algus
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TEGEVUSE PAINDLIK METOODIKARAAMISTIK

LIHTSUS, PAINDLIKKUS JA VÕRRELDAVUS!

Linnapeade pakt tagab põhjaliku metoodikaraamistiku SEAPi 
koostamiseks ja rakendamiseks.

Kuna metoodika töötati välja koostöös Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskusega ja see põhineb kohalike 
asutuste esindajatest ning ekspertidest koosneva praktikute 
rühma praktilistel kogemustel, on sellel kindel tehniline ja 
teaduslik alus. Soovitatud metoodika, mõisted ja põhimõtted 
järgivad võimaluse korral rahvusvahelisi ja Euroopa normatiive 
(nt valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) ja Euroopa 
olelusringi kontrollandmete süsteemi (ELCD) heitekoefi tsiendid).

Pakti metoodika on paindlik ja kohandatud kohalikele oludele, 
tagades veebipõhise SEAP-tüüpvormi näol ühise aruandlusraa-
mistiku, mis annab kohalikele asutustele võimaluse võrrelda oma 
tulemusi teistega (nt kohaliku asutuse siseselt ajas ja sarnaste 
omadustega kohalike asutuste vahel). Iga allakirjutanu võib kasu-
tada vahendeid, mida ta peab oma eesmärkide saavutamiseks 

PAKTI TEHNILISED ABIMATERJALID

•	 Juhendis „Säästva energia tegevuskava koosta-
mine” esitatakse juhised üksikute etappide kaupa ning 
praktilisi soovitusi heitkoguste põhitasemete kaardistamise 
ja SEAPi koostamise kohta. Kirjeldatakse CO2 (ekvivalendi) 
arvestus- ja aruandlusprotsessi aluspõhimõtteid. Samuti 
esitatakse omavalitsustele tehnilisi näiteid energiatõhususe 
ja taastuvenergiaga seotud meetmete kohta, mida võiks 
kohalikul tasandil rakendada.

•	 SEAP-tüüpvorm  on raamistik, mida allakirjutanud 
kasutavad aruande esitamiseks kohalike CO2-heite 
andmete ja peamiste tõrjemeetmete kohta. Selle inter-
aktiivse veebivahendi on paktile allakirjutanud koostanud 
inglise keeles, luues struktuuri üksikute SEAPide jaoks ja 
esitades veebis statistilisi koondandmeid. Tüüpvormile on 
lisatud asjakohased juhised (kõigis ELi keeltes), mis aitavad 
allakirjutanutel andmeid struktureeritult ning süstemaatiliselt 
koguda ja analüüsida.

LISAMATERJAL 
Kõik materjalid on kättesaadavad Linnapeade pakti 
veebiraamatukogus aadressil:
www.eumayors.eu/support/library_et.html

kõige asjakohasemaks. Siiski tuleb tagada, et kaardistamine on 
kooskõlas pakti nõuetega, mida kirjeldatakse allpool.

© Shutterstock

•	 SEAP-tüüpvormil põhinev  rakendusaruande tüüpvorm  
lihtsustab SEAPi rakendamise järelkontrolli. See on koos 
selgitava dokumendiga kättesaadav 2012. aastast ning 
kujutab endast allakirjutanute põhivahendit edusammude 
seireks ja aruandluseks.



8 9

SÄÄSTVA ENERGIA TEGEVUSKAVA LÜHIÜLEVAADE

SEAP on põhidokument, mis näitab, kuidas allakirjutanu täidab 
2020. aastaks oma kohustused. See põhineb integreeritud 
planeerimisel ja terviklikul lähenemisviisil kohalikele energia-
süsteemidele – keskendudes energianõudluse vähendamisele 
olulistes tegevusvaldkondades ja kohalike taastuvate energia-
allikate kasutamisele, et rahuldada kohalikku energianõudlust.

MIDA TEGEVUSKAVA SISALDAB?

•	 Heitkoguste põhitasemete kaardistamise peamised tule-
mused, mis näitavad energiatarbimise hetketaset ja tuvas-
tavad CO2-heite põhiallikad  – Milline on hetkeolukord?

•	 Pikaajaline visioon, mis täpsustab 2020. aastaks 
ettenähtud üldise CO2-heite vähendamise eesmärgi ja 
tegevuse eelisvaldkonnad  
– Milline on eesmärk? 

•	 Hulk lühikese ja keskmise tähtajaga meetmeid, mida tuleb 
rakendamisperioodil rakendada, ning tähtajad ja määratud 
kohustused  seatud eesmärgi saavutamiseks  – Kuidas see 
saavutada? 

   INTEGREERITUD LÄHENEMISVIIS

„Friedrichshafenis pööratakse linnaplaneerimise tegevus-
kavas kliima- ja energiaküsimustele erilist tähelepanu. Saksa 
munitsipaalpiirkonna arengukava võimaldab meil teha erisusi 
uute ehituspiirkondade ja tööstusparkide varustamiseks 
energiaga ning tulevase mobiilsuse tagamiseks.
[...] Me tagame, et linnas oleks lühikeste marsruutidega 
kaasaegne linnabusside süsteem. Praegusest maakasutuse 
planeerimisest sõltub energiatarbimine järgmistel aastaküm-
netel!” Andreas Brand, Friedrichshafeni (Saksamaa) 
linnapea

   EDASIPÜÜDLIK VISIOON
 
„Beckerichis oli SEAPi koostamine oluline samm meie 
püüdluste jätkamisel. See tõestas, et oma tööd saab alati 
paremini teha ja et energia säästmine on muutunud äärmi-
selt oluliseks meie eesmärgi – energiasõltumatuse – saavuta-
misel.”  Camille Gira, Beckerichi (Luksemburg) linnapea

TEGEVUSKAVA EESMÄRGID

•	 Pikaajalise poliitilise toetuse tagamine – SEAP on stratee-
giline poliitikadokument, mille on kinnitanud linnanõukogu 
(või sellega võrdväärne otsustusorgan).

•	 Strateegia muutmine konkreetseteks meetmeteks ning inim- 
ja finantsressursside eraldamine meetmete rakendamiseks 
– SEAP on töövahend.

•	 Kohalike osalejate kaasamine protsessi, nii väljatöötamisse 
kui ka rakendamisse – SEAP on sidusrühmadele ja elanikele 
suunatud suhtlusvahend.

ULATUS

SEAPis tuleks kindlaks määrata sidusad meetmed, mis hõlmavad 
kõiki peamisi (avaliku ja erasektori) tegevusvaldkondi. Üldiselt 
eeldatakse, et enamik SEAPe hõlmab valdkondi, mida võetakse 
arvesse kaardistamisel:

Kuna kohalikel asutustel on tööstusele üksnes piiratud mõju, 
peavad nad otsustama, kas kaasata see valdkond SEAPi alla 
(välja jäävad saastekvootide süsteemi1 kuuluvad tehased).

PÕHIVALDKONNAD

MUUD SOOVITATAVAD VALDKONNAD

Transport 
(ühis-, era- ja äriline 
transport)

Tööstus
(v.a saastekvoo-
tide süsteem1)

Väikesemahuline
kohalik taastuv-
energia tootmine

Maakasutuse 
planeerimine

Koostöö elanike 
ja kohalike sidusrüh-
madega

Muu
(jäätmehooldus ja
veemajandus)

Riigihanked

Hooned, seadmed
ja rajatised (munitsi-
paal-, kolmas ja olme-
sektor)

SEAP peaks käsitlema ka tegevusvaldkondi, kus kohalikul 
asutusel on eriline roll – kavandajana, motiveerijana, tarbijana ja 
vahel ka tootjana –, näiteks:

1 Saastekvootide süsteem – kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise Euroopa süsteem.

© Shutterstock
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Heitkoguste põhitasemete kaardistamine on SEAPi oluline 
osa, mis annab selge pildi hetkeolukorrast, st kirjeldab kohaliku 
asutuse hetkeolukorda energiatarbimise ja CO2-heite seisu-
kohast. See on aluseks SEAPi koostamisele. Kui heitkoguste 
põhitasemed on kaardistatud, saab kohalik asutus teha kindlaks 
prioriteetsed tegevusvaldkonnad ja CO2-heite vähendamise 
eesmärgi saavutamise võimalused. See aitab meetmeid välja 
valida ja prioriseerida. Korrapäraselt tuleb teostada heitkoguste 
kaardistamise seiret, et hinnata rakendatud meetmete võima-
likku mõju heitkoguste vähenemisele.

  PÕHJALIK KAARDISTAMINE
 
„Minu arvates on iga eduka ettevõtmise eeltingimuseks 
heitkoguste hoolikas kaardistamine ja teaduslik alus. Kui 
omavalitsus mõistab juba alguses oma kohustuste ulatust 
ning mõju, suudab ta neid paremini täita ja rakendada 
edasipüüdlikke meetmeid.’’ Frank Smeets, Limburgi valla 
(Belgia) keskkonnaasjade aseminister, pakti piirkondlik 
koordinaator

ULATUS

Pakt järgib sisuliselt territoriaalset lähenemisviisi, jälgides kohaliku asutuse territooriumil toimuva energiatarbimise ja -tootmisega 
(vajaduse korral) seotud heitkoguseid.

HEITKOGUSTE PÕHITASEMETE KAARDISTAMISE PÕHIMÕTTED

CO2N2O CH4

Otsesed heitkogused, mis 
tulenevad kütuse põletamisest 
territooriumi piires

Muud otsesed
heitkogused, mis
territooriumil 
tekivad,
olenevalt kaardista-
misel
valitud valdkondadest

(Kaudsed) heitkogused, mis on 
seotud territooriumil tarbitava 
energia tootmisega,
olenemata elektrienergia
tootmiskohast

Hooned, seadmed
ja rajatised (munitsipaal-,

olme- ja kolmas sektor)

Transport (ühis-, 
era ja äriline transport)

Tööstus
v.a saastekvootide 

süsteem
(soovi korral)

Jäätmekäitlus-
ettevõtted ja

reoveepuhastid
 (soovi korral)

Kohalikud
elektrijaamad

 (elektrienergia ≤ 20 MW, 
vajadusel soojus/jahutus)

v.a saastekvootide 
süsteem

COGENE-
RATION

O M A V A L I T S U S E  T E R R I T O O R I U M

POWER 
PLANT

HEITKOGUSTE PÕHITASEMETE KAARDISTAMINE – SEAPI ALUS 

Aruandlu-
sühikud

Nn standard (IPCC) – hõlmab CO2-heidet, mis tekib energiatarbimisest kohaliku asutuse territooriumil kas otse territooriumil kütuse 
põletamise tõttu või kaudselt sellise elektri/soojuse/jahutusega seotud kütuse põletamise tõttu, mis toodetakse väljaspool territooriumi, 
kuid tarbitakse territooriumi piires. 
Olelusringi hindamine  – hõlmab iga energiakandja olelusringi, st lisaks kütuse põletamisest tulenevatele heitkogustele ka kogu 
energiavarustuse ahela (kasutamine, transport, töötlemine) tekitatud heitkoguseid.

1990. aasta on enamikus rahvusvahelistes standardites (Kyoto protokoll, IPCC hindamisaruanded) soovitatav võrdlusaasta.
Kohalik asutus võib siiski valida aasta, mille kohta ta saab kõige põhjalikumaid ja usaldusväärsemaid andmeid.

CO2 tonnides  – kui kohalik asutus otsustab esitada aruandes üksnes CO2-heite andmed.
CO2-ekvivalent tonnides – kui kohalik asutus otsustab esitada aruandes ka muude kasvuhoonegaaside (nt CH4 ja N2O) andmed. 
CH4 ja N2O kogus konverteeritakse CO2-ekvivalendiks, korrutades kasvuhoonegaasi heitkogused selle globaalse soojendamise 
potentsiaaliga.

Heitekoe-
� tsiendid

Baas-
aasta
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INSPIRATSIOON SEAPI KOOSTAMISEKS

ANDMETE KOGUMINE JA ANALÜÜS

  Worms, Saksamaa ~ 83 000 elanikku

Andmete kogumine on heitkoguste põhitasemete kaardis-
tamisel sageli tõsine probleem. Wormsi linn tegi heitkoguste 
põhitasemete kaardistamiseks koostööd kohaliku energiatarnija 
ja muude sidusrühmadega, korraldades mitu nn kohtumispäeva. 
See võimaldas valmistada ette laiaulatuslikumat ja tulemusli-
kumat koostööd osalejate vahel. Koostöö oli väga edukas: 
kohalik asutus sai elektri- ja gaasitarnijatelt täpseid ja põhjalikke 
andmeid energiatarbimise kohta peamistes hoonetes, rajatistes 
ning tööstusharudes. Lisaks sellele andsid korstnapühkijate liit 
ja munitsipaalelamuühing usaldusväärseid andmeid energiatar-
bimise kohta eramajapidamistes ning lisateavet kõigi olemasole-
vate küttesüsteemide kohta.

Transpordisektori heitkogused tulenesid territooriumi piires liiku-
vate sõidukite tööst ja kütusetarbimisest. Puuduvate andmete 
saamiseks teostati territooriumil valimiuuringuid – peamiselt 
eraliikluse mõõtmiseks (st sõidukite arv, läbitud kilomeetrid jne).

Arvutusvahendi (ECORegion) kasutamine osutus väga kasuli-
kuks, tagades kindla metoodika ja asjaomased ümberarvutus-
koefi tsiendid.
Kaardistamine toimus kuue aasta vältel, ajavahemikus 
2004–2009; tehti kindlaks CO2-heite peamised allikad ja nende 
heitkoguste vähendamise potentsiaal.

STSENAARIUMIPÕHISE LÄHENEMISVIISI KASU-
TUSELEVÕTT JA KESKKONNAMÕJU STRATEE-
GILISE HINDAMISE VÄLJATÖÖTAMINE 
 
  Dublin, Iirimaa ~ 506 000 elanikku

Stsenaariumipõhine lähenemisviis esineb paljudes SEAPides, 
näiteks Dublini tegevuskavas, milles kaalutakse 2020. aastaks 
kolme stsenaariumi.

Baasstsenaariumis kirjeldatakse olukorda, kui meetmeid ei 
võeta, ja kahes ülejäänud stsenaariumis analüüsitakse teatavate 
sihtotstarbeliste meetmete mõju. 1. stsenaarium pakub välja 
mitu meedet, mida on nii hinna kui ka keerukuse poolest lihtne 
rakendada. 2. stsenaarium on kulukam ja pikaajalisem. 
Nende stsenaariumide alusel kavandatakse Dublini tegevus-

kavas selgelt viis, kuidas kohalik asutus saavutab 2020. aastaks 
CO2-heite vähendamise eesmärgi, ja tuuakse esile probleemid, 
mis tuleb kohustuste täitmiseks lahendada.

Teostati ka keskkonnamõju strateegiline hindamine,2 et 
võtta tegevuskavas arvesse keskkonnaküsimusi (st bioloogiline 
mitmekesisus, elanikkond, inimeste tervis, fauna, fl oora, pinnas, 
vesi, õhk, kliimategurid, materiaalne vara, kultuuripärand ja 
maastikud).

ENERGIATARBIMIST MÕJUTAVATE VÄLISTEGU-
RITE KINDLAKSTEGEMINE
 
  Barcelona, Hispaania ~ 1 628 000 elanikku

Kohaliku asutuse prioriteetsete tegevusvaldkondade kindlaks-
tegemiseks tuleb põhjalikult analüüsida hetkeolukorda seoses 
energiatarbimise, CO2-heite ja muude sotsiaalmajanduslike 
teguritega. Barcelona SEAPis analüüsitakse üksikasjalikult välis-
tegureid, mis võivad energiatarbimist mõjutada, näiteks: elanik-
kond, ehituspiirkond ja sisemajanduse koguprodukt (SKP). SKP 
analüüs võimaldas Barcelonal teha kindlaks, et hindamisperioodil 
toimus majanduskasvu ja energiatarbimise teatav lahutamine.

2 Lisateabe saamiseks vt keskkonnamõju hindamise direktiiv 2001/42/EÜ.

elektrienergia bensiin petrooleum kaugküte maasoojusküte
kütus diisel gaas puit päikeseenergia
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IGA MEETME JAOKS INIM- JA FINANTSRESSURS-
SIDE KINDLAKSMÄÄRAMINE

  Riia, Läti  ~ 750 000 elanikku

SEAPis tuleks kõiki meetmeid kirjeldada väga praktiliselt. Riia 
SEAPis täpsustatakse rakendamise tähtajad ja määratakse 
selged kohustused. Selles määratakse kindlaks ka finantsres-
sursid ja võimalikud rahastamisallikad meetmete väljatööta-
miseks ning rakendamiseks – järgnevalt on esitatud mõni näide:

KOOSTÖÖ KOHALIKE SIDUSRÜHMADEGA

  Mulhouse Alsace Agglomération,
Prantsusmaa ~ 252 000 elanikku

Mulhouse Alsace Agglomérationi 
SEAPi koostamisel oli aluseks 
ulatuslik dialoog kohalike 
sidusrühmadega. Kogukond 
moodustas juba 2007. aastal 
nõuandva komisjoni, mis aitas 

tegevuskava välja töötada ja rakendada. Komisjonis on praegu 
100 liiget (asjaomaste ametiasutuste, ekspertide, liitude, ülikoo-
lide, ettevõtete ning elanike valitud esindajad ja saadikud). 
Korrapärased kohtumised õhutavad kogemuste ja oskusteabe 
vahetamisele, tagavad valdkondadevahelise koostöö ja toetavad 
jõupingutusi, et suurendada kohalike probleemide mõistmist. 
Nõuandev komisjon osaleb SEAPi põhietappides: väljatööta-
mine, rakendamine, seire ja hindamine. Läbipaistva osalemis-
protsessi tulemusel on kohalikud sidusrühmad leidnud uue viisi 
oma ideede ja ettepanekute esitamiseks.
Elanike kaasamine on tagatud ka arvukate korrapäraste tead-
likkuse suurendamise ürituste korraldamisega (teabepäevad, 
avalikud koosolekud, näitused jne). Kohalikul tasandil on kaasa-
miseks koostatud mitmed reklaammaterjalid, näiteks teabeleht 
Clima’ctor ja komplekt Climatebox (mis sisaldab vett säästvat 
kraani, vett säästvat dušiotsikut, kolme säästupirni jne).

TULEMUSLIKKUSE SEIRE NÄITAJATE VÄLJA-
TÖÖTAMINE

  Maranello, Itaalia ~ 17 000 elanikku

Seirenäitajate kindlaksmääramine aitab omavalitsusel hinnata 
eesmärkide saavutamise taset. Maranello SEAPis määratakse 
kindlaks hulk näitajaid, mille abil teostatakse iga meetme raken-
damise seiret – järgnevalt on esitatud mõni näide:

Meede
Rakenda-
mise aeg

Vastutus rakenda-
mise eest

Vajalik eelarve 
(miljonit eurot)

Võimalikud rahastamisallikad

6000 kortermaja ener-
giaauditid ja põhjalik 
ümberehitus

2009-2020
Korteriomanike 
ühistud, volitatud 
isikud

3,4 (auditid) 
+ 872 (ümberehitus)

Linnaeelarve, tõukefondid, laen, käibefond, 
riigi- ja munitsipaaltoetused, energiateenuse 
ettevõtja (ESCO), munitsipaalne energiatee-
nuse ettevõtja (MESCO)

Linnatänavate ja 
-parkide valgustussüs-
teemi ümberehitus

2010-2020
Riia linnavalitsus, 
agentuur „Rigas 
gaisma”

2,84 Linnaeelarve, tõukefondid

Elektri- ja hübriidau-
tode laadimisjaamade 
võrgustiku loomine 
Riia linnas

2011-2020

„Latvenergo” 
(soojatarnija, 2 
koostootmisjaama 
omanik Riias)

14,19 Tõukefondid, rahastamine ettevõttest 
“Latvenergo”, linnaeelarve

LISAMATERJAL 
Pakti temaatiline teabeleht „Inspireerivad rahastamiskavad 
– Mõtteainet paktile allakirjutanutele” 
http://www.linnapeadepakt.eu/support/library_et.html

Meede Soovitatavad näitajad

Ühistranspordi ümberkor-
raldamine turistide jaoks

Ühistransporti kasuta-
vate turistide arv

Jalgrattateede rajamine Läbitud vahemaa (km)

Päikeseenergiasüsteemide 
paigaldamine avalikes hoonetes Paigaldatud MWp

Jätkusuutlike hoonete 
piirkonna arendamise 
teostatavuse uuring

Uute rekonstrueeritud 
hoonete energiatarbi-
mine (kWh/m2)

LISAMATERJAL  
SEAPide veebiloend:
http://www.eumayors.eu/actions/
sustainable-energy-action-plans_et.html
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AKTUAALSED MEETMED

„ENERGIASÄÄSTJAD” – ENERGIAAUDITID

 Cascais, Portugal

Tegevusvaldkond: munitsipaal-, olme- ja kolmanda sektori 
hooned
Vastutav amet: Cascais’ munitsipaalne energiaagentuur
Rakendamine (algus/lõpp): alates 2008. aastast

Meetme kirjeldus: nn Caça Watts 
projekti eesmärk on aidata elanikel 
säästa energiat ja raha. Selle projekti 
raames viivad munitsipaalse ener-
giaagentuuri tehnikud läbi hoonete 
energiaauditeid. Eesmärk on mõõta 
energiatarbimise harjumusi ja teha 
soojuskaamera abil hoone energiatõhu-
suse analüüs. Hiljem esitavad tehnikud 
energiaauditi käigus kogutud andmete 
ja elektriarvete analüüsi tulemuste 
põhjal aruande, milles soovitavad 
parandusmeetmeid energia säästmi-

seks. Seda teenust paku-
takse madala hinnaga, mis 
võimaldab katta tegevuskulud 
ja reklaamida kirjeldatud 
algatust. Igal aastal tehakse 
Cascais’ omavalitsuses ligi-
kaudu 100 energiaauditit.

JALGRATTATEE RAJAMINE, ET VÄHENDADA 
MOOTORSÕIDUKITE KASUTAMIST TÖÖLEMI-
NEKUKS

  Città di Castello, Itaalia

Tegevusvaldkond: transport 
Vastutav amet: riiklike ehitustööde amet, hooldustööde amet 
ja keskkonnaamet
Rakendamine (algus/lõpp): 1999–2011

Meetme kirjeldus:
Meetme eesmärk on edendada jalg-
rataste kasutamist sõiduks keskusest 
omavalitsuse põhjapiirkonda (Cerbara 
tööstuspiirkond). Jalgrattatee on 3,1 
km pikk. Eeldatavasti hakkab seda 
kasutama 250–500 inimest päevas, 
vähendades liiklevate autode arvu 
150–300 võrra. Jalgrattateed kasutavad 
peamiselt kodu ja töökoha vahel liikujad 
ja süsteemi kuulub ka raudteejaam, 
kuhu rajatakse peatselt jalgrataste 
rendikeskus

KESKKONNAHOIDLIKUD LASTEAIAD

  Bistrita, Rumeenia

Tegevusvaldkond: munitsipaalhooned ja -rajatised, kohalik 
taastuvenergia tootmine
Vastutav amet: omavalitsus
Rakendamine (algus/lõpp): 2011–2016

Meetme kirjeldus: 
Meetme eesmärk on asendada 
maagaasi kasutavad ruumide küttesüs-
teemid ning soojaveeboilerid seitsmes 
lasteaias kahe taastuvenergia tehno-
loogiaga: maasoojuspumbad ja päike-
sepaneelid. Samal ajal parandatakse 
lasteaiahoonete soojustust. Meetmest 
saavad otseselt kasu igas lasteaias 300 
last ja õpetajat. Sellise meetme raken-
damist õigustab lasteaedade praegune 
suur küttenõudlus (239 kWh/m2/aastas).

PÕHIANDMED

 CO2-heite oodatav 
vähenemine: 
27,68 tonni CO2-ekvi-
valenti/aastas
 Oodatav enegiasääst: 

75 000 kWh/aastas 
 Saavutatud rahaline 

sääst: 99,5 eurot/ 
aastas majapidamise 
kohta 
 Investeeringukulu: 

55 000 eurot
Rahastamisallikad: 
omavalitsus ja 
munitsipaalne 
energiaagentuur

PÕHIANDMED

 CO2-heite oodatav 
vähenemine: 
50,5 tonni CO2/aastas 
lasteaia kohta

 Oodatav ener-
giasääst: 
250 MWh ostetud 
maagaasi aastas 
lasteaia kohta 

 Oodatav rahaline 
sääst: 5050 eurot 
aastas lasteaia kohta
 Rahastamisallikad: 

omavalitsus ja riiklik 
keskkonnafond

PÕHIANDMED

 CO2-heite oodatav 
vähenemine:
108 tonni CO2-ekviva-
lenti/aastas

 Oodatav energiasääst:
450,1 MWh/aastas

 Investeeringukulu:
200 000 eurot

 Rahastamisallikad:
omavalitsus ja 
keskkonnaministee-
rium

Allikas: Cascais Energia
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ENERGIATEADLIKKUSE TÕSTMINE ARUKATE 
MÕÕDIKUTE ABIL 

 Sabadell, Hispaania

Tegevusvaldkond: info- ja kommuni-
katsioonitehnoloogia
Vastutav amet: omavalitsus 
Rakendamine (algus/lõpp): 2010–
2020

Meetme kirjeldus:
Linn algatas aasta pärast paktiga ühine-
mist energiasäästmise katsekampaania, 
pakkudes majapidamistele võimalust 
laenutada kuueks kuuks arukad 
mõõdikud. Katseprojektis osales vaba-
tahtlikult 51 majapidamist, eeldatavasti 
suureneb see arv 100-ni. Linnavalitsus 

paigaldas arukad elektrimõõdikud tasuta ja kasutajatele pakuti 
kõnekeskuse kaudu tasuta tugiteenuseid. Mõõdik näitab reaal-
ajas andmeid energiatarbimise (kilovattides), kulude (eurodes) 
ja CO2-heite kohta (CO2 tonnides), nii et majapidamised saavad 
tegelikult teada, kuidas nende igapäevane tegevus mõjutab 
keskkonda ja nende elektriarvet.

KOOSTOOTMISJAAMA RAJAMINE

  Moldava nad Bodvou, Slovakkia

Tegevusvaldkond: kohalik taastuvenergia tootmine 
Vastutav amet: ettevõte Cofely (kaugküttevõrgu operaator) 
Rakendamine (algus/lõpp): 2010–2020

Meetme kirjeldus:
Moldava nad Bodvou püüdis varakult 
vähendada kohaliku kaugküttesüsteemi 
sõltuvust kivisöest. Nad tellisid elektri 
ja soojuse koostootmisjaama rajamise; 
see jaam annab linnale kaugküttevõrgu 
kaudu soojust (hinnanguliselt 2100 
korterile linnas) ja elektrienergiat avaliku 
valgustuse tagamiseks.

AVALIKUS RUUMIS ASUVATE ELEKTRIPIRNIDE 
ASENDAMINE LED-TEHNOLOOGIAGA

  L’Estany, Hispaania

Tegevusvaldkond: avalik valgustus linnas 
Vastutav amet: linnavalitsus ja keskkonnaamet 
Rakendamine (algus/lõpp): 2010

Meetme kirjeldus:
L’Estany vahetas hiljuti oma avaliku 
valgustussüsteemi välja LED-tehno-
loogia (valgusdiood) vastu. Keskaegses 
linnasüdames vahetati välja üksnes 
tänavalampide pirnid, et säilitada 
ajalooline terviklikkus ja pärand, kuid 
suuremate teede ja tänavate ääres 
asendati kogu süsteem. 219 LED-lambi 
paigaldamise tulemusena vähendati 

PÕHIANDMED

 CO2-heite oodatav 
vähenemine:
144,6 kg CO2/aastas 
majapidamise kohta

 Oodatav energiasääst:
134 kWh/aastas 
inimese kohta

 Investeeringukulu:
34 000 eurot

 Rahastamisallikad:
omavalitsus ja 
Kataloonia piirkonna 
valitsus

PÕHIANDMED

 CO2-heite oodatav 
vähenemine: 
11 378,2 tonni CO2/
aastas 

 Oodatav energiasääst: 
10 953,9 MWh/aastas 

 Oodatav taastuve-
nergia hulk: 
19 130 MWh/aastas 

 Investeeringukulu: 
10 000 000 eurot

Allikas: Sabadelli omavalitsus

Allikas: Carles Roman

PÕHIANDMED

 CO2-heite oodatav 
vähenemine:
35,69 tonni CO2/
aastas

 Oodatav energiasääst:
80,56 MWh/aastas

 Investeeringukulu:
51 000 eurot

 Rahastamisallikad:
omavalitsus ja 
Barcelona provints

LISAMATERJAL  
Tipptaseme võrdlusnäitajate veebiloend: 
http://www.eumayors.eu/actions/ 
benchmarks-of-excellence_et.html

lõplikku energiatarbimist 75% võrra. Seda jätkusuutlikku projekti 
toetas rahaliselt Barcelona provints, pakti piirkondlik koordinaator.

SEAPi rakendamine – mis kasu see toob?

 kohalikul tasandil uued töökohad;
 elanike väiksemad elektriarved;
 mugavad elamistingimused;
 avaliku sektori vahendite tõhusam kasutus...
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SEAPI ESITAMISE JA HINDAMISE ÜLEVAADE SEAPI HINDAMINE – USALDUSVÄÄRSETE JA 
VÕRRELDAVATE TULEMUSTE POOLE 

Pärast esitamist edastatakse SEAP-tüüpvorm ja SEAP dokument 
Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusele, kes vastutab 
hindamise eest.

1. KÕLBLIKKUSE KONTROLL 
allakirjutanute tegevuskavade kvaliteedi tagamine

Et SEAP oleks kõlblik, peab ta vastama järgmistele tingimus-
tele:  

SEAPi peab olema heaks kiitnud linnanõukogu (või võrd-
väärne organ);

SEAPis tuleb täpsustada CO2-heite vähendamise eesmärk 
(vähemalt 20% 2020. aastaks);

SEAP peab sisaldama heitko-
guste kaardistamise põhitulemusi, 
hõlmates 4 põhivaldkonnast* vähe-
malt 3;

SEAP peab sisaldama usutavat 
hulka meetmeid, mis hõlmavad 4 
põhivaldkonnast* vähemalt 2;

SEAP-tüüpvorm peab olema nõue-
tekohaselt täidetud (kõik rohelised väljad on kohustuslikud) 
ja olema kooskõlas täieliku tegevuskavaga.

SEAPI ESITAMINE 

•	 MILLAL? Ühe aasta jooksul ühinemisest – viitekuupäevaks 
on linnanõukogu ametliku otsuse kuupäev;

•	 KUIDAS JA KUHU? Pakti veebipõhise teabesüsteemi 
kaudu (Minu pakt); 

•	 MIS? Nii SEAP dokument kui ka SEAP-tüüpvorm. 

KUIDAS SEE PRAKTIKAS TOIMUB? 

1. Mine lehele Minu pakt aadressil http://www.eumayors.
eu/mycovenant/ ja logi sisse.

2. Laadi üles linnanõukogu (või sellega võrdväärse organi) 
poolt nõuetekohaselt kinnitatud täielik riigikeelne ja/või 
ingliskeelne SEAP dokument PDF-vormingus.

3. Täida internetis SEAP-tüüpvorm inglise keeles – tüüp-
vormi eesmärk on võtta kokku heitkoguste põhitasemete 
kaardistamise tulemused ning SEAPi põhielemendid.
Vorm tuleb täita hoolikalt ja piisavalt täpselt, et kajastada 
tegevuskava sisu. Tüüpvormi täitmise juhend ja SEAP-
tüüpvormi näidis (PDF- ja Excel-vormingus) on kättesaadav 
pakti veebiraamatukogus aadressil: http://www.
eumayors.eu/support/library_et.html.

4. Mine sektsiooni „Esita oma SEAP” ja klõpsa nupule 
„Esita oma SEAP”.

*PÕHIVALD-
KONNAD

1) munitsipaal-
hooned/-seadmed/-
rajatised 
2) kolmanda sektori 
hooned/seadmed/
rajatised 
3) elamud 
4) Transport

SEAP-vormi 
esitamine

Kohandamine ja 
uuesti esitamine

SEAPI ESITAMINE 
(allakirjutanu poolt)

SEAPI HINDAMINE 
(Teadusuuringute Ühiskeskuse 

poolt)

Täieliku 
tegevuskava 

üleslaadimine 
(PDF)

Kõlblikkuse 
kontroll

Andmete sidu-
suse kontroll

Kaardistamise tulemuste /
SEAPi 

avaldamine allakirjutanu 
pro� ili all

Tagasisidearuande saat-
mine allakirjutanule

Juhul kui SEAP ei ole kõlblik
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2. ANDMETE SIDUSUSE KONTROLL
allakirjutanute kaardistamise järjepidevuse tagamine

Kuna heitkoguste põhitasemete kaardistamine ja SEAP-tüüp-
vormi täitmine eeldab hulga andmete käsitlemist, võivad tekkida 
vead. Seepärast on SEAP-tüüpvormile kantud andmete sidususe 
kontroll hindamise kohustuslik osa. 
Esitatud andmeid võrreldakse näiteks muude asjakohaste 
andmekogudega – peamiselt riikliku statistikaga –, et avastada 
vastuolud (nt andmete suurusjärk, vead heitekoefitsientides jne).

TAGASISIDEARUANNE 

Allakirjutanu saab pärast hindamist tagasisidearuande. See 
sisaldab analüüsi põhitulemusi ja vajaduse korral soovitusi SEAPi 
täiustamiseks.

ALLAKIRJUTANU VEEBIPROFIIL – SAAVU-
TUSTE NÄHTAVUSE TAGAMINE

Kui Teadusuuringute Ühiskeskus on SEAPi hinnanud, avalda-
takse selle põhitulemused Linnapeade pakti veebisaidil. SEAPide 
loend – avaldatud veebisaidil – annab arvude ja jooniste abil 
ülevaate SEAPi põhiaspektidest ja tagab tulemuste nähtavuse, 
läbipaistvuse ja võrreldavuse ning andmete jagamise. See 
sisaldab andmeid CO2-heite vähendamise eesmärgi, energia-
tarbimise ja CO2-heite kohta ning tegevuskavas kirjeldatud 

põhimeetmeid. Igal allakirjutanul on oma veebileht, millel esita-
takse SEAPi saavutused ja mille kaudu innustatakse teisi neid 
saavutusi järgima.

Allakirjutanu veebiprofiil
– mis kasu see toob?

 allakirjutanu ja tema meetmete nähtavaks 
muutmine pakti liikmetele ja teistele;

 teiste teavitamine allakirjutanu põhisaavutus-
test ja panusest kohalikul üleminekul säästva-
tele energiasüsteemidele;

 rakendatud meetmete läbipaistva jagamise 
võimaldamine;

 enesehindamise ergutamine;

 teiste tegevuskavadest inspiratsiooni saamine 
ja/või teiste linnade inspireerimine.

(…)
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INNOVAATILISED TEABEVAHETUSPLATVORMID – 
JAGA TEADMISI KOLLEEGIDEGA!
INNOVAATILISED TEABEVAHETUSPLATVORMID – 

UUDISTE VAHETUS

Paktile allkirjutanud saavad kasutada veebifoorumit (kättesaadav 
pakti veebilehel piiratud juurdepääsuga alal), et esitada küsimusi, 
millele võivad vastata teised allakirjutanud või pakti kasutajatugi.
See on veebiplatvorm, kus saab arutleda takistuste ja meet-
mete üle, jagada saavutusi ja saadud kogemusi, selgitada välja 
korratavad edufaktorid ja saada konkreetseid ideid protsesside 
täiustamiseks!

VEEBIPÕHISED SEMINARID JA TEMAATILISED 
ARUTELURÜHMAD

Temaatiliste arutelurühmade idee eesmärk on aidata paktile 
allakirjutanutel, koordinaatoritel ja toetajatel jagada sihtauditoo-
riumile parimaid tavasid ja kogemusi innovaatiliselt ning interak-
tiivselt, sh veebikonverentside kaudu. Konkreetsetel teemadel 
korraldatud veebipõhistel seminaridel toimub eksperdi juhitud 
esitlus ning küsimuste-vastuste voor elava vestluse vormis.

TEMAATILISED SEMINARID JA MUUD VÕRGU-
ÜRITUSED 

Pädevuse suurendamise ürituste eesmärk on toetada põhjalikke 
arutelusid, teadmussiiret ja võrgutööd allkirjutanute, koordinaa-
torite ning toetajate vahel.
Üritustel osalemiseks tutvuge pakti veebisaidil ürituste kavaga 
(http://www.eumayors.eu/agenda_et.html)!Linnapeade pakt pakub mitmesuguseid teabevahetus- ja võrgutöövõimalusi, et üksteiselt õppida ja saada innustust edukatest 

algatustest.

Pakti teabevahetusplatvormid
– mis kasu need toovad?

 juurdepääs oskusteabele ekspertidega peeta-
vate eesmärgipäraste arutelude kaudu;

 otsene kogemuste vahetus kolleegidega ja 
vastastikune abistamine;

 ühiste probleemide ja korratavate lahenduste 
tuvastamine;

 suurem toetus konkreetsete kohalike problee-
mide lahendamiseks...

Allikas: Linnapeade pakti sekretariaat
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KUIDAS SAADA TÄIENDAVAT TEHNILIST ABI?

PAKTI TEHNILINE KASUTAJATUGI

Linnapeade pakti sekretariaat korraldab tehnilise kasutajatoe 
tööd ja annab allakirjutanutele teavet ning juhiseid nii heitkoguste 
kaardistamise kui ka tegevuskava väljatöötamiseks ja rakenda-
miseks. Tehnilistes küsimustes annab abi ka Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskus.
Kui teil on küsimusi, tutvuge pakti veebisaidi korduma kippu-
vate küsimuste osaga (põhineb kasutajatoele kõige sagedamini 
esitatud päringutel) või saatke e-posti teade aadressil: technical.
info@eumayors.eu.

PAKTI KOORDINAATORID JA TOETAJAD

Pakti koordinaatorid – sh valdade, piirkondade ja riigi ametiasu-
tused – toetavad allakirjutanuid heitkoguste kaardistamisel ning 
SEAPi koostamisel ja rakendamisel. 
Kohalike asutuste võrgustik, nn pakti toetajad, annavad alla-
kirjutanutele sihtsuunitlusega nõu ja selgitavad välja sünergia 
olemasolevate algatustega. 
Tutvu allakirjutanu lähikonnas asuvate pakti koordinaatorite ja 
toetajate nimekirjadega pakti veebisaidil!

KOHALIKUD JA PIIRKONDLIKUD ENERGIAAGEN-
TUURID 

Kohalikud ja piirkondlikud energiaagentuurid (kui neid on alla-
kirjutanu piirkonnas) on samuti allakirjutanute olulised partnerid. 
Nende kohalikud eriteadmised ja abi peaksid allakirjutanuid 
toetama heitkoguste kaardistamisel ja SEAPi koostamisel, samuti 
suhtlemisel piirkonna teiste omavalitsustega.
Tutvu üleeuroopalise energiaagentuuride nimekirjaga pakti 
veebisaidil!
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


