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Leidybos reikalų tvarkytojas: Merų pakto biuras.
Jį valdo vietos ir regionų valdžios institucijų tinklo konsorciumas,
vadovaujamas asociacijos „ENERGY-CITIES“, kurią sudaro Europos savivaldybių ir 
regionų taryba (CEMR), „Climate Alliance“, „EUROCITIES“ ir „Fedarene“.

Paskelbta 2011 m. lapkričio mėn.

Grafikos dizainas: Diane Morel / www.dianemorel.com
Nuotrauka viršelyje ir paskutiniame puslapyje: © Shutterstock

Merų pakto biuras remiamas pagal programą „Pažangi energetika Europai“. 
Europos Komisija ar joks jos vardu veikiantis asmuo neprisiima
atsakomybės nei už šiame leidinyje pateiktos informacijos panaudojimą, 
nei už klaidas, kurių gali pasitaikyti tekstuose, nepaisant atidaus jo rengimo spaudai.
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PAKTO ETAPŲ PROCESAS

Merų pakto signatarai stengiasi ne tik 
pasiekti, bet ir viršyti ES iškeltą tikslą 
iki 2020 m. sumažinti CO2 išlakas 
20 % įgyvendinant Tvarios energijos 
veiksmų planą (TEVP) dėl energijos 
efektyvumo ir vietos atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimo.

Kad pasiektų savo tikslą, signatarai 
pasižada imtis šių veiksmų:

Pirmas žingsnis – parengti Pradinį išmetamų teršalų aprašą (PITA) 
ir paversti politinį pažadą konkrečiais veiksmais.
Signatarai pateikia savo TEVP kartu su pagrindiniais PITA rezultatais 
per vienerius metus po ofi cialaus pasirašymo. TEVP, parengtame 
glaudžiai bendradarbiaujant su vietiniais suinteresuotaisiais subjek-
tais ir piliečiais bei patvirtintame miesto tarybos, nustatomi numatomi 
veiksmai. Signatarai taip pat sutinka stebėti ir teikti ataskaitą apie 
TEVP įgyvendinimą kas dvejus metus nuo jo pateikimo.

Šiame leidinyje siekiama pateikti skaitytojui TEVP rengimo proceso 
apžvalgą. Jame supažindinama su pagrindiniais TEVP elementais ir 
trumpai pristatomos teikimo bei vertinimo procedūros. Tolesniuose 
puslapiuose taip pat pateikiami įkvepiantys pavyzdžiai ir praktiniai 
patarimai, kaip pradėti rengti ir įgyvendinti veiksmų planą.

Jūsų veiksmų plano parengimas glaudžiai
bendradarbiaujant su vietos suinteresuotaisiais 

subjektais ir piliečiais

Jūsų Pradinio išmetamų teršalų aprašo sudarymas

Jūsų Pakto komandos sukūrimas

Jūsų ilgalaikės vizijos nustatymas

CO2 mažinimo jūsų politikos ir 
priemonių įgyvendinimas

Jūsų pažangos stebėsena ir ataskaitų 
teikimas 2 ETAPAS Jūsų Tvarios energe-

tikos veiksmų plano pateikimas

3 ETAPAS Jūsų Įgyvendinimo 
ataskaitos pateikimas

1 ETAPAS  Merų pakto pasirašymas Pradžia

Ste
bėsena ir atsiliepimai

Planavim
as

Įgyvendinimas

ana

CO2
 tikslas 

iki 2020 m.-20%
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LANKSTI VEIKSMŲ METODOLOGIJOS SISTEMA

PAPRASTUMAS, LANKSTUMAS IR PALYGINA-
MUMAS!

Merų pakte pateikiama išsami metodologijos sistema TEVP rengti 
ir įgyvendinti.

Parengta bendradarbiaujant su Europos Komisijos Jungtiniu tyrimų 
centru, grįsta ekspertų grupės, sudarytos iš vietos valdžios institucijų 
ir ekspertų, praktine patirtimi, Pakto metodologija grindžiama tvirtu 
techniniu ir moksliniu pagrindu. Siūloma metodologija, sąvokos 
ir principai kiek įmanoma labiau atitinka tarptautinius ir Europos 
standartus (pvz., Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (TKKK) 
arba Europos orientacinės gyvavimo ciklo duomenų bazės (EOGCDB) 
išmetamųjų teršalų koefi cientus).

Lanksti ir pritaikyta vietos aplinkybėms, Pakto metodologija 
užtikrina bendrą ataskaitų teikimo sistemą – internetinės TEVP formą, 
kurią naudodamos vietos valdžios institucijos gali palyginti savo 
rezultatus su kitų valdžios institucijų rezultatais (pvz., vietos valdžios 
institucijos viduje per tam tikrą laiką ir tarp panašių charakteristikų 

PAKTO TECHNINĖ PAGALBINĖ MEDŽIAGA

•	 Gairėse „Kaip parengti Tvarios energijos veiksmų planą“ 
siūloma nuosekli pagalba ir praktiniai patarimai apie visus 
PITA ir TEVP rengimo procesus. Jose apibrėžiami CO2 (ekvivalento) 
apskaitos ir ataskaitų teikimo procesų pagrindiniai principai. Jose 
savivaldybėms taip pat pateikiami tam tikri techniniai pavyzdžiai 
apie energijos vartojimo efektyvumą ir veiksmus, susijusius su 
iš atsinaujinančiųjų išteklių gauta energija, kuriuos būtų galima 
įgyvendinti vietiniu lygmeniu.

•	 TEVP forma – tai sistema, kurią signatarai naudoja pranešdami 
vietos CO2 išlakų duomenis ir apie pagrindinius mažinimo 
veiksmus. Ši interaktyvi internetinė priemonė yra tiesiogiai 
koduojama anglų kalba Pakto signatarų, sukurdama schemą iš 
atskirų TEVP ir pateikdama internetinę suvestinę statistiką. Forma 
pateikiama su reikalingomis instrukcijomis (visomis ES kalbomis), 
padedančiomis signatarams struktūriškai ir sistemingai rinkti bei 
analizuoti duomenis.

PAPILDOMA MEDŽIAGA  
Visa medžiaga pateikiama Merų pakto tinklavietės bibliote-
koje adresu:
www.eumayors.eu/support/library_lt.html

vietos valdžios institucijų). Kiekvienas signataras gali naudoti bet kurią 
priemonę, kuri atitinka jo poreikius. Vis dėlto, signataras turi pasirūpinti, 
kad praneštas aprašas atitiktų toliau nurodytus Pakto reikalavimus.

© Shutterstock

•	 Parengta remiantis TEVP forma, Įgyvendinimo ataskaitos forma 
palengvins TEVP įgyvendinimo pažangos stebėjimą. Ši forma 
bus prieinama 2012 metais kartu su aiškinamuoju dokumentu 
ir bus pagrindinė signatarams skirta pažangos stebėsenos ir 
ataskaitų apie pažangą teikimo priemonė.
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TVARIOS ENERGIJOS VEIKSMŲ PLANAS TRUMPAI

TEVP – tai pagrindinis dokumentas, kuriame atskleidžiama, kaip 
Pakto signataras įgyvendins savo pažadą iki 2020 m. Šis dokumentas 
parengtas pagal integruoto planavimo ir visuminio požiūrio į 
vietos energijos sistemas koncepciją, sutelkiant dėmesį į energijos 
paklausos mažinimą keliuose pagrindiniuose veiklos sektoriuose 
ir vietos atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, atitinkantį 
vietinę energijos paklausą.

TURINYS – KAS PLANE?

•	 Pagrindiniai Pradinio išmetamų teršalų aprašo rezultatai, 
rodantys dabartinį energijos suvartojimo lygį ir nustatantys 
pagrindinius CO2 išlakų šaltinius  – Kur jūs esate?

•	 Ilgalaikė vizija, apibrėžianti 2020 metams numatomą 
bendrą CO2 išlakų tikslą  ir prioritetines veiklos sritis  
– Ką jūs norite pasiekti? 

•	 Trumpojo ir vidutinės trukmės laikotarpio veiksmai, kurių 
reikia imtis įgyvendinimo laikotarpiu, kartu su grafiku ir prisiimta 
atsakomybe, kad būtų pasiektas iškeltas tikslas  – Kaip jūs jį 
pasieksite? 

   INTEGRUOTO POŽIŪRIO TAIKYMAS

 “Friedrichshafene klimato ir energijos klausimai mūsų miesto 
planavimo darbotvarkėje užima pirmą vietą. Vokietijos savival-
dybių teritorijų plėtros sistema mums leidžia nustatyti reikalavimus 
energijos tiekimui naujose statybos teritorijose ir pramonės 
parkuose, taip pat mobilumui ateityje.
[...] Mes rūpinamės, kad sukurtume miestą su trumpais transporto 
maršrutais, šiuolaikiškiausia miesto autobusų sistema. Šiandieną 
žemės naudojimo planavimas nustato energijos suvartojimo kryptį 
ateinantiems dešimtmečiams!” Andreas Brand, Friedrichsha-
feno lordas meras (Vokietija)

   AMBICINGŲ VIZIJŲ NUSTATYMAS  
 „Beckeriche mūsų TEVP rengimas buvo svarbus žingsnis atnau-
jinant mūsų siekius. Paaiškėjo, kad mes visada galime pagerinti 
savo darbą ir kad energijos taupymas turi tapti svarbiausiu prio-
ritetu siekiant savo tikslo: užtikrinti energetinį nepriklausomumą.“ 
Camille Gira, Beckericho merė (Liuksemburgas)

PLANO TIKSLAI

•	 Nustatyti ilgalaikį politinį įsipareigojimą – TEVP yra strateginis 
politinis dokumentas, patvirtintas miesto tarybos (arba lygia-
vertės sprendimus priimančios institucijos);

•	 paversti strategiją konkrečiais veiksmais ir skirti žmogiškuosius 
bei finansinius išteklius veiksmams įgyvendinti – TEVP yra opera-
cinė priemonė;

•	 įtraukti vietinius dalyvius į visą procesą, nuo rengimo iki įgyven-
dinimo – TEVP yra bendravimo su suinteresuotaisiais subjektais 
ir piliečiais priemonė.

APIMTIS

TEVP turėtų būti apibrėžti nuoseklūs veiksmai, apimantys visus 
pagrindinius veiklos sektorius (viešąjį ir privatųjį). Apskritai yra tiki-
masi, kad didesnioji TEVP dalis apims sektorius, kurie įtraukti į aprašą:

Kadangi vietos valdžios institucijos turi ribotą įtaką pramonei, jos 
turi pačios nuspręsti, ar įtraukti šį sektorių į TEVP (išskyrus ILPS1 
priklausančius įrenginius).

PAG R I N D I N I A I  T I K S L I N I A I  S E K TO R I A I

K I T I  R E KO M E N D U O J A M I  S E K TO R I A I

Transportas 
(viešasis, privatusis ir 
komercinis)

Pramonė
(išskyrus ILPS1)

Mažos apimties
vietos 
atsinaujinančiosios
energijos gamyba

Žemės naudojimo 
planavimas

Darbas su piliečiais 
ir vietos suinteresuo-
taisiais subjektais

Kita
(atliekų ir vandens
tvarkymas)

Viešieji pirkimai

Pastatai, įranga 
ir įrenginiai (savivaldybės, 
paslaugų ir gyvenamieji)

TEVP taip pat turi būti grindžiamas tomis veiklos sritimis, kur vietos 
valdžios institucija turi atlikti specifinį vaidmenį – kaip planuotoja, 
skatintoja, vartotoja ir kartais gamintoja, kaip antai:

1 ILPS – Europos Sąjungos išlakų leidimų prekybos sistema

© Shutterstock
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PRADINIS IŠMETAMŲ TERŠALŲ APRAŠAS – TEVP PAMATAS 

Pradinis išmetamų teršalų aprašas (PITA) – tai esminis TEVP 
komponentas, padedantis susikurti aiškų vaizdą „kur jūs esate“, t.y., 
vietos valdžios institucijos dabartinės situacijos apibrėžimą energijos 
suvartojimo ir CO2 išlakų požiūriu. Juo remiantis rengiamas TEVP. 
Turėdama PITA, vietos valdžios institucija galės nustatyti prioritetines 
veiksmų sritis ir galimybes pasiekti savo tikslą sumažinti CO2 išlakas. Tai 
padės pasirinkti ir nustatyti prioritetinius veiksmus. Būtina reguliariai 
atlikti Išmetamų teršalų aprašo stebėseną (IAS), kad būtų įvertintas 
įgyvendinamais veiksmais pasiektas išmetamų teršalų mažinimas.

  IŠSAMAUS APRAŠO SVARBA 
„Manau, kad geri išlakų aprašai ir mokslinis pamatas yra pagrin-
diniai bet kurio veiksmo sėkmės elementai. Nuo pat pradžių 
suprasdamos savo įsipareigojimų apimtį ir pasekmes, savivaldybės 
yra geriau pasirengusios laikytis savo įsipareigojimų ir įgyvendinti 
ambicingus veiksmus.“ Frank Smeets, Limburgo provincijos 
(Belgija) Aplinkos apsaugos reikalų ministro pavaduotojas, 
Pakto teritorinis koordinatorius

APIMTIS

Taikant paktą iš esmės laikomasi teritorinio požiūrio, t.y., vietos valdžios institucijos teritorijoje stebimos išlakos, susijusios su energijos vartojimu 
ir gamyba (jei taikoma).

PITA SĄVOKOS

CO2N2O CH4

Tiesioginės išlakos dėl kuro
deginimo teritorijos viduje

Kitos tiesioginės
išlakos, susidarančios
deginimo teritorijoje,
atsižvelgiant į 
PITA sektoriaus 
pasirinkimą

(Netiesioginės) išlakos, susijusios su 
teritorijoje suvartojamos energijos 
gamyba, 
neatsižvelgiant į elektros 
gamybos vietą

Pastatai, įranga
ir įrenginiai (savivaldybės,

gyvenamieji, paslaugų)

Transportas (viešasis, 
privatusis, komercinis)

Pramonė
išskyrus ILPS

(pasirinktinai)

Kietųjų atliekų ir
nuotekų

valymo įrenginiai
(pasirinktinai)

Vietos energijos
gamybos įrenginiai

(elektra ≤ 20 MW,
šiluma arba šaltis, jei 

taikoma)
išskyrus BŠESDALTLPS

COGENE-
RATION

S A V I V A L D Y B Ė S  T E R I T O R I J A

POWER 
PLANT

Pranešami 
vienetai

„Standartas“ (TKKK) – apima CO2 išlakas, kurios atsiranda dėl energijos suvartojimo vietos valdžios institucijos teritorijoje tiesiogiai deginant 
kurą, arba kai jo deginimas susijęs su elektra, šiluma arba šalčiu, gaminamais už teritorijos ribų, tačiau vartojamais teritorijoje.
Gyvavimo ciklo įvertinimas – apima visą kiekvieno energijos nešiklio gyvavimo ciklą, t.y., ne tik kuro deginimo išlakas, bet ir energijos tiekimo 
visos grandinės išlakas (eksploatacijos, transporto, apdorojimo).

1990-ieji yra rekomenduojamieji atskaitos metai daugumoje tarptautinių standartų (Kioto protokole, Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 
(TKKK) įvertinimo ataskaitose).
Vis dėlto, vietos valdžios institucija turi pasirinkti tuos metus, kurių metų gali gauti išsamiausius ir patikimiausius duomenis.

CO2 tonos – jeigu v valdžios institucija pasirenka pranešti tik CO2 išlakas.
CO2 ekv. tonos – jeigu vietos valdžios institucija pasirenka įtraukti kitas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, pvz.: CH4 ir N2O. CH4 ir N2O kiekis į 
CO2 ekvivalentą perskaičiuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį padauginus iš jų visuotinio atšilimo potencialo.

Išmetamųjų 
teršalų 
koe� cientai

Atskaitos 
metai
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ĮKVĖPIMAS RENGTI TEVP

DUOMENŲ RINKIMAS IR ANALIZĖ

  Vormsas, Vokietija  ~ 83 000 gyventojų

Duomenų rinkimas dažnai būna sunkus uždavinys rengiant Pradinį 
išmetamų teršalų aprašą. Kad parengtų savo PITA, Vormso miestas 
bendradarbiavo su vietos energijos tiekėju ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais organizuodamas kelias „susitikimų dienas“. Tai buvo proga 
paruošti dirvą glaudesniam ir efektyvesniam dalyvių bendradar-
biavimui. Bendradarbiavimo procesas buvo itin sėkmingas: vietos 
valdžios institucija gavo iš elektros ir dujų tiekėjų tikslius ir išsamius 
energijos suvartojimo duomenis, susijusius su pastatais, įrenginiais 
ir pramone. Be to, Kaminkrėčių asociacija ir savivaldybės būsto 
įmonė pateikė patikimus privačių namų ūkių energijos suvartojimo 
duomenis, taip pat papildomą informaciją apie visas esamas šildymo 
sistemas.

Transporto sektoriaus išlakos buvo nustatytos atsižvelgiant į teritori-
joje važinėjančių transporto priemonių eksploatavimo parametrus ir 
suvartojamo kuro kiekį. Siekiant gauti trūkstamus duomenis, teritori-
joje buvo atlikti imčių tyrimai, daugiausiai siekiant nustatyti privačių 
transporto priemonių eismo intensyvumui nustatyti (t. y. transporto 
priemonių skaičių, nuvažiuotus kilometrus).

Labai pravertė skaičiavimo priemonė (ECORegion), kurią naudojant 
buvo galima rinktis patikimą metodiką ir susijusius perskaičiavimo 
koefi cientus.
Aprašai buvo sudarinėjami šešerius metus, nuo 2004 iki 2009 m., 
kuriuose nustatyti pagrindiniai CO2 išlakų šaltiniai ir atitinkamos jų 
mažinimo galimybės.

ĮVYKIŲ SCENARIJAIS PAGRĮSTO METODO PASI-
RINKIMAS IR STRATEGINIO APLINKOS VERTINIMO 
RENGIMAS  
  Dublinas, Airija  ~ 506 000 gyventojų

Įvykių scenarijais pagrįstas metodas taikomas daugelyje TEVP, pvz., 
Dublino veiksmų plane, kuriame numatomi trys skirtingi scenarijai 
2020 m.

„Įprastinės veiklos scenarijuje“ aprašyta „nedaryti nieko“ galimybė, 
o kituose dviejuose scenarijuose analizuojami tam tikros kryptingos 
veiklos poveikis. 1-ajame scenarijuje pateikiami kainos ir sudėtingumo 
atžvilgiu lengvai įgyvendinami veiksmai, o 2-asis scenarijus yra susijęs 
su didesnėmis išlaidomis ir apima ilgesnį laikotarpį.
Remiantis šiais scenarijais, Dublino veiksmų planas aiškiai apibrėžia 

vietinės valdžios tikslą sumažinti CO2 išlakas iki 2020 metų ir išskiria 
uždavinius, kuriuos reikės atlikti norint įgyvendinti šiuos įsipareigo-
jimus.

Taip pat buvo atliktas Strateginis aplinkos vertinimas2 siekiant į 
veiksmų planą įtraukti aplinkosaugos klausimus (t. y. biologinę įvai-
rovę, populiaciją, žmonių sveikatą, fauną, fl orą, dirvožemį, vandenį, 
orą, klimato veiksnius, materialinį turtą, kultūros paveldą ir krašto-
vaizdį).

ENERGIJOS VARTOJIMĄ ĮTAKOJANČIŲ IŠORĖS 
KINTAMŲJŲ NUSTATYMAS 
  Barselona, Ispanija  ~ 1 628 000 gyventojų

Norint nustatyti prioritetines veiksmų sritis, būtina išsami vietos 
valdžios institucijos dabartinės padėties apžvalga energijos varto-
jimo, CO2 išlakų ir kitų socialinių bei ekonominių veiksnių atžvilgiu. 
Barselonos TEVP pateikiama detali šių išorės kintamųjų, galinčių turėti 
įtakos energijos vartojimui, analizė: populiacijos, statiniais užstatytos 
teritorijos ir bendrojo vidaus produkto (BVP). Atlikus BVP analizę 
Barselonoje buvo galima nustatyti tam tikrą ekonominio augimo 
atsiejimą nuo energijos vartojimo vertinamuoju laikotarpiu.

2 daugiau informacijos žr. Strateginio aplinkos vertinimo direktyvoje 2001/42/EB.
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ŽMOGIŠKŲJŲ IR FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ KIEK-
VIENAM VEIKSMUI NUSTATYMAS

  Ryga, Latvija  ~ 750 000 gyventojų

Tvarios energijos veiksmų plane (TEVP) kiekvienas veiksmas turi būti 
apibrėžtas labai konkrečiai. Rygos TEVP apibrėžiamas įgyvendinimo 
grafikas ir nustatoma aiški atsakomybė. Plane taip pat nustatomi 
jo veiksmams parengti ir įgyvendinti reikalingi finansiniai ištekliai 
ir galimi finansavimo šaltiniai – toliau pateikiami keli pavyzdžiai:

VIETOS SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ 
SUBŪRIMAS 

  Miulūzo Elzaso aglomereacija, Prancūzija
  ~ 252 000 gyventojų

Miulūzo Elzaso aglomereacijos TEVP 
yra intensyvaus dialogo su vieti-
niais suinteresuotaisiais subjek-
tais rezultatas. Jau 2007 m. miesto 
bendruomenė įsteigė „Patariamąją 
tarybą“ veiksmų planui parengti ir 

įgyvendinti. Tarybą šiuo metu sudaro apie 100 narių (išrinkti susijusių 
departamentų atstovai ir delegatai, ekspertai, asociacijos, universi-
tetai, bendrovės ir piliečiai). Reguliarūs susitikimai skatina patirties ir 
praktinių žinių mainus, užtikrina sektorių bendradarbiavimą ir leidžia 
bendromis pastangomis geriau suprasti vietines problemas. Pataria-
moji taryba dalyvauja pagrindiniuose TEVP rengimo, įgyvendinimo, 
stebėsenos ir vertinimo procesuose. Dėl šio skaidraus kolektyvinio 
dalyvavimo proceso, vietiniai suinteresuotieji subjektai rado naują 
būdą pateikti savo idėjas ir pasiūlymus.
Piliečių įtraukimas taip pat užtikrinamas gausiais ir reguliariais infor-
muotumą didinančiais renginiais (informacijos dienomis, viešais 
susitikimais, parodomis ir t.t.). Vietiniu lygmeniu buvo parengta įvairi 
juos mobilizuoti skirta reklaminė medžiaga, kaip antai „Clima‘ctor“ 
lankstinukas arba „Climatebox“ dėžutė (į kurią įeina vandenį taupantis 
kranas, vandenį taupanti dušo galvutė, trys mažai energijos naudo-
jančios elektros lemputės ir t.t.).

EFEKTYVUMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ NUSTA-
TYMAS

  Maranelas, Italija  ~ 17 000 gyventojų

Stebėsenos rodiklių nustatymas padeda savivaldybei įvertinti, kaip 
jai sekasi siekti savo tikslų. Maranelo TEVP apibrėžia rodiklius, skirtus 
stebėti kiekvieno veiksmo įgyvendinimą – štai keletas pavyzdžių:

Veiksmas
Įgyvendinimo 

laikas
Atsakingi už 

įgyvendinimą
Reikalingas 

finansavimas (mln. 
EUR)

Galimas finansavimo šaltinis

Energijos vartojimo 
auditas ir 6 000 
daugiabučių namų 
kompleksinė renovacija

2009-2020
Butų savininkų 
asociacijos, įgaliotieji 
asmenys

3,4 (auditas) 
+ 872 (renovacija)

Savivaldybės biudžetas, struktūriniai fondai, 
paskolos, nacionalinė ir savivaldybės parama, 
Energijos paslaugų bendrovė (EPB), savivaldybės 
energijos paslaugų bendrovė (SEPB)

Miesto gatvių ir parkų 
apšvietimo sistemos 
renovacija

2010-2020
Rygos miesto 
savivaldybė, agentūra 
„Rigas gaisma“

2,84
Savivaldybės biudžetas, struktūriniai 
fondai

Elektromobilių ir 
hibridinių automobilių 
įkrovimo stotelių tinklo 
sukūrimas Rygos mieste

2011-2020
„Latvenergo“ (šilumos 
tiekėja, 2 kogeneracinių 
jėgainių Rygoje 
savininkė)

14,19 Struktūriniai fondai, finansavimas iš 
„Latvenergo“, savivaldybės biudžetas

PAPILDOMA MEDŽIAGA  
Pakto teminis lankstinukas „Įkvepiančios finansavimo 
programos – Idėjos pakto signatarų apmąstymams“ 
http://www.eumayors.eu/support/library_lt.html

Veiksmas Siūlomi rodikliai

Visuomeninio transporto 
turistams reorganizavimas

Visuomeniniu transportu 
besinaudojančių turistų skaičius

Dviračių takų tinklo plėtimas Atstumas (km)

Fotovoltinių sistemų įrengimas 
visuomeniniuose pastatuose Įrengta MWp

Teritorijos su tausiaisiais 
pastatais kūrimo galimybių 
studija

Energijos suvartojimas 
atnaujintuose senuose 
pastatuose (kWh/m2)

PAPILDOMA MEDŽIAGA  
TEVP internetinis katalogas:
http://www.eumayors.eu/actions/
sustainable-energy-action-plans_lt.html
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VEIKSMAI DĖMESIO CENTRE

„VATŲ MEDŽIOTOJAI“ – ENERGIJOS VARTOJIMO 
AUDITAS

 Kaskaisas, Portugalija

Veiksmų sritis: Savivaldybės, gyvenamieji ir paslaugų pastatai
Atsakingasis departamentas: Kaskaiso savivaldybės energetikos 
agentūra

Įgyvendinimas (pradžios ir pabaigos 
laikas): 2008 m. ir vėliau

Veiksmų aprašymas:
Projektu „Caça Watts“ siekiama padėti 
piliečiams taupyti energiją ir pinigus. 
Pagal šį projektą savivaldybės energe-
tikos agentūros technikos specialistai 
atlieka pastatų energijos auditą. Siekiama 
įvertinti energijos vartojimo modelius 
ir termografine kamera atlikti pastato 
atitvarų terminę analizę. Paskui technikos 
specialistai pateikia techninę ataskaitą, 
parengtą pagal energijos audito metu 
surinktus duomenis ir sąskaitų už energiją 

duomenis, kurioje rekomen-
duojamos energijai taupyti 
skirtos tobulinimo priemonės. Ši 
paslauga teikiama už nedidelę 
kainą, siekiant padengti darbo 
išlaidas ir skatinti iniciatyvą. 
Kasmet Kaskaiso savivaldybėje 
atliekama apie 100 energijos 
auditų.

DVIRAČIŲ TAKO TIESIMAS SIEKIANT SUMAŽINTI 
KELIONES Į DARBĄ VARIKLINIU TRANSPORTU

  Čita de Kastelas, Italija

Veiksmų sritis: Transportas 
Atsakingasis departamentas: Viešųjų darbų, Priežiūros ir Aplinkos 
apsaugos departamentai 
Įgyvendinimas (pradžios ir pabaigos laikas): 1999–2011 m.

Veiksmų aprašymas:
Veiksmai skirti skatinti keliones dviračiu 
iš miesto centro į šiaurinę savivaldybės 
dalį (Cerbara pramoninę zoną). Takas bus 
3,1 km ilgio. Numatoma, kad juo naudosis 
250–500 asmenų per dieną, tokiu būdu 
sumažinant eismą 150–300 automobiliais. 
Dviračių takas daugiausia naudojamas 
kelionėms iš namų į darbą ir apima trau-
kinių stotį, kur artimiausioje ateityje bus 
sukurta viešųjų dviračių sistema.

ŽALIEJI VAIKŲ DARŽELIAI

  Bistrita, Rumunija

Veiksmų sritis: Savivaldybės pastatai ir įrenginiai, vietinė atsinauji-
nančiosios energijos gamyba
Atsakingasis departamentas: Savivaldybė
Įgyvendinimas (pradžios ir pabaigos laikas): 2011–2016 m.

Veiklos aprašymas:
Veikla siekiama septyniuose vaikų darže-
liuose pakeisti patalpų šildymo sistemas 
ir gamtinėmis dujomis kūrenamus karšto 
vandens boilerius dviem atsinaujinančio-
sios energijos technologijomis: geotermi-
niais šilumos siurbliais ir saulės baterijų 
plokštėmis. Vaikų darželių pastatuose 
taip pat bus pagerinta šilumos izoliacija. 
Tiesioginiai naudos gavėjai yra 300 vaikų ir 
mokytojų kiekviename darželyje. Būtinybė 
įgyvendinti šį veiksmą grindžiama dideliu 
šildymo poreikiu (239 kWh/m2/metus), 
kuris šiuo metu būtinas vaikų darželiams.

PAGRINDINIAI 
SKAIČIAI 
 Numatoma sumažinti 

CO2 išlakų: 27,68 t CO2 
ekv. per metus 

 Numatoma sutaupyti 
energijos: 75 000 kWh 
per metus 

 Sutaupyta lėšų: 
99,5 EUR per metus 
vienam namų ūkiui 

 Investicijų išlaidos: 
55 000 EUR
Finansavimo šaltiniai: 
Savivaldybė ir 
savivaldybės 
energetikos agentūra

PAGRINDINIAI 
SKAIČIAI 

 Numatoma sumažinti 
CO2 išlakų: 50,5 t CO2 
per metus vienam 
darželiui 

 Numatoma sutaupyti 
energijos: 250 MWh/
metus vienam 
darželiui nupirktų 
gamtinių dujų 

 Numatoma sutaupyti 
lėšų: 5 050 EUR 
per metus vienam 
darželiui 

 Finansavimo šaltiniai: 
Savivaldybė ir 
Nacionalinis aplinkos 
apsaugos fondas

PAGRINDINIAI 
SKAIČIAI
 Numatoma sumažinti 

CO2 išlakų: 108 t CO2 
ekv. per metus

 Numatoma sutaupyti 
energijos: 450,1 MWh 
per metus

 Investicijų išlaidos:
200 000 EUR

 Finansavimo šaltiniai:
Savivaldybė ir 
Aplinkos apsaugos 
ministerijaŠaltinis: Cascais Energia
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INFORMUOTUMO APIE ENERGIJĄ DIDINIMAS 
IŠMANIAISIAIS MATUOKLIAIS

 Sabadelis, Ispanija

Veiksmų sritis: Informacijos ir ryšių 
technologija (IRT) 
Atsakingasis departamentas: 
Savivaldybė 
Įgyvendinimas (pradžios ir pabaigos 
laikas): 2010–2020 m.

Veiksmų aprašymas:
Praėjus metams po Pakto pasirašymo, 
miestas pradėjo bandomąją namų ener-
gijos taupymo kampaniją, siūlydamas namų 
ūkiams galimybę šešiems mėnesiams pasis-
kolinti išmanųjį matuoklį. Penkiasdešimt 
vienas namų ūkis pareiškė norą dalyvauti 

šiame bandomajame projekte, ir tikimasi, kad šis skaičius išaugs iki 
daugiau nei 100. Savivaldybė nemokamai įrengė išmanųjį matuoklį 
ir teikė vartotojams nemokamas skambučių centro konsultacijas. 
Prietaisas rodo energijos suvartojimo (kWh), kainos (eurais) ir CO2 
išlakų (CO2 tonomis) duomenis realiu laiku, kad namų ūkiai galėtų 
aiškiai matyti, kokią įtaką jų kasdienė veikla daro aplinkai ir jų sąskaitas 
už energiją.

KOGENERACINĖS JĖGAINĖS STATYBA

  Moldava prie Bodvos, Slovakija

Veiksmų sritis: Vietinė atsinaujinančiosios energijos gamyba 
Atsakingoji įmonė: Bendrovė „Cofely“ (centralizuoto šildymo tinklo 
operatorė) 

Įgyvendinimas (pradžios ir pabaigos 
laikas): 2010–2020 m.

Veiksmų aprašymas:
Moldavos prie Bodvos pirmasis suma-
nymas buvo sukurti vietos centralizuoto 
šildymo sistemą, siekiant sumažinti 
priklausomybę nuo anglies. Jie pavedė 
pastatyti kogeneracinę jėgainę, tiekiančią 
šilumą miestui per centralizuotą šilumos 
tinklą (maždaug 2 100 miesto butų) ir 
elektros energiją gatvių apšvietimui.

GATVIŲ APŠVIETIMO LEMPŲ KEITIMAS LED TECH-
NOLOGIJA

  L’Estany, Ispanija

Veiksmų sritis: Savivaldybės gatvių apšvietimas 
Atsakingasis departamentas: Merija ir Aplinkos apsaugos depar-
tamentas 
Įgyvendinimas (pradžios ir pabaigos laikas): 2010 m.

Veiksmų aprašymas:
Neseniai L‘Estany pakeitė savo gatvių 
apšvietimo sistemą LED (šviesos diodų) 
technologija. Siekiant išsaugoti istorinį 
vientisumą ir paveldą, viduramžių centre 
buvo pakeistos tik elektros lemputės, tuo 
tarpu didesniuose keliuose bei gatvėse 
buvo pakeista visa sistema. Įtaisius 219 LED 
lemputes, galutinis energijos suvartojimas 

PAGRINDINIAI 
SKAIČIAI
 Numatoma sumažinti 

CO2 išlakų: 144,6 
kg CO2 per metus 
vienam namų ūkiui

 Numatoma sutaupyti 
energijos: 134 kWh 
asmeniui per metus

 Investicijų išlaidos:
34 000 EUR

 Finansavimo šaltiniai:
Savivaldybė ir 
Katalonijos regiono 
vyriausybė

PAGRINDINIAI 
SKAIČIAI 
 Numatoma sumažinti 

CO2 išlakų: 11.378,2 t 
CO2 per metus 

 Numatoma sutaupyti 
energijos:  10.953,9 
MWh per metus 

 Numatoma pagaminti 
atsinaujinančiosios 
energijos: 19.130 MWh 
per metus 

 Investicijų išlaidos: 
10 000 000 EUR

Šaltinis: Sabadelio savivaldybė

Šaltinis Carles Roman

PAGRINDINIAI 
SKAIČIAI
 Numatoma sumažinti 

CO2 išlakų: 35,69 t CO2 
per metus

 Numatoma sutaupyti 
energijos: 80,56 MWh 
per metus

 Investicijų išlaidos:
51 000 EUR

 Finansavimo šaltiniai:
Savivaldybė ir 
Barselonos provincija

PAPILDOMA MEDŽIAGA   
Internetinis pažangos kriterijų katalogas: 
http://www.eumayors.eu/actions/ 
benchmarks-of-excellence_lt.html

sumažėjo 75  %. Šiam tausiajam perėjimui fi nansinę paramą suteikė 
Barselonos provincija, Pakto teritorinė koordinatorė.

TEVP įgyvendinimas – kokie privalumai?

 Sukuriamos naujos darbo vietos vietiniu lygmeniu;
 Mažesnės sąskaitos už energiją piliečiams;
 Patogios gyvenimo sąlygos;
 Efektyviau panaudojamos valstybės lėšos...
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TEVP PATEIKIMO IR VERTINIMO 
PROCEDŪRŲ APŽVALGA TEVP VERTINIMAS – PATIKIMŲ IR LYGINAMŲJŲ 

REZULTATŲ UŽTIKRINIMAS

Po pateikimo TEVP forma ir visas TEVP dokumentas perduodami 
Europos Komisijos Jungtiniam tyrimų centrui (JTC), atsakingam už 
vertinimo procedūrą:

1. T INKAMUMO PATIKRA 
signatarų veiksmų planų kokybės užtikrinimas

Kad TEVP būtų tinkamas, jis turi atitikti šiuos kriterijus:  

TEVP turi būti patvirtintas miesto tarybos (arba lygiavertės 
ofi cialios institucijos); 

TEVP turi būti nurodytas tikslas sumažinti CO2 išlakas (bent 20 % 
iki 2020 m.); 

Į TEVP turi būti įtraukti pagrindiniai 
PITA rezultatai, apimantys bent 3 iš 4 
pagrindinių sektorių*; 

TEVP turi  būti  aprašyti  patik imi 
veiksmai, apimantys bent 2 iš 4 pagrin-
dinių sektorių*; 

TEVP forma turi būti teisingai užpildyta 
(visus žalius laukus privaloma užpildyti) 
ir atitikti visą veiksmų planą.

TEVP PATEIKIMAS 

•	 KADA? Per metus po pasirašymo – atskaitos data yra ofi cialaus 
miesto tarybos nutarimo data. 

•	 KAIP IR KUR? Per Pakto internetinę pateikimo sistemą („Mano 
Paktas“). 

•	 KĄ? TEVP dokumentą ir TEVP formą. 

PRAKTIKOJE? 

1. Eikite į „Mano Paktas“ adresu http://www.eumayors.eu/
mycovenant/ ir prisijunkite.

2. Įkelkite visą TEVP dokumentą, tinkamai patvirtintą miesto 
tarybos (arba lygiavertės ofi cialios institucijos) PDF formatu 
valstybine ir (arba) anglų kalba.

3. Užpildykite „TEVP formą“ anglų kalba – forma skirta 
apibendrinti Pagrindinio išmetamų teršalų aprašo rezultatus 
ir pagrindinius TEVP elementus.
Ją būtina kruopščiai ir pakankamai išsamiai užpildyti, kad būtų 
tinkamai pateiktas veiksmų plano turinys. Specialus formos 
pildymo instrukcijų dokumentas ir TEVP formos kopija (PDF ir 
„Excel“ formatais) pateikti Pakto tinklavietės bibliotekoje adresu 
http://www.eumayors.eu/support/library_lt.html.

4. Apsilankykite skyriuje „pateikti savo TEVP“ ir spustelėkite
„pateikti savo TEVP“.

*PAGRINDINIAI 
SEKTORIAI 

1) Savivaldybės 
pastatai, įranga ir 
(arba) įrenginiai 
2) Paslaugų pastatai, 
įranga ir (arba) 
įrenginiai 
3) Gyvenamieji 
pastatai 
4) Transportas

TEVP formos 
pateikimas

Pataisymai ir teikimas
 iš naujo

TEVP PATEIKIMAS 
(pateikia signataras)

TEVP VERTINIMAS 
(atlieka Jungtinis tyrimų centras)

Viso veiksmų 
plano įkėlimas 
(PDF formatas)

Tinkamumo 
patikra

Duomenų 
nuoseklumo 

patikra

PITA/TEVP rezultatų 
skelbimas

signataro pro� lyje

Atsakomoji ataskaita 
siunčiama signatarui

Jeigu TEVP nėra tinkamas
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2. DUOMENŲ NUOSEKLUMO PATIKRA
signatarų parengtų aprašų nuoseklumo užtikrinimas

Kadangi rengiant PITA ir pildant TEVP formą privaloma pateikti daug 
duomenų, todėl, be abejo, gali pasitaikyti klaidų. Vadinasi, į TEVP 
formą įtrauktų duomenų nuoseklumo patikra yra privalomas verti-
nimo proceso elementas.  Pvz., nurodyti skaičiai lyginami su kitais 
susijusiais duomenų rinkiniais – daugiausiai nacionalinės statistikos 
duomenimis – siekiant aptikti bet kokius neatitikimus (pvz., duomenų 
didėjimo tvarka, išlakų koeficientų klaidos ir t.t.).

ATSAKOMOJI ATASKAITA 

Atlikus vertinimo procedūrą, signataras gauna Atsakomąją ataskaitą. 
Ataskaitoje pateikiami pagrindiniai analizės rezultatai ir, jeigu, 
taikoma, TEVP tobulinimo rekomendacijos.

INTERNETINIS SIGNATARO PROFILIS – SUKŪRIMAS 
SIGNATARŲ PASIEKIMŲ MATOMUMAS

JTC įvertinius TEVP, jo pagrindiniai rezultatai pateikiami Merų pakto 
tinklavietėje. Tinklavietėje pateikiamas gautas TEVP katalogas, 
kuriame glaustai su skaičiais ir diagramomis apibūdinami pagrindiniai 
TEVP aspektai ir užtikrinamas rezultatų matomumas, skaidrumas, 
palyginamumas ir duomenų mainai. Jo pagrindinis turinys apima 
bendrą CO2 išlakų mažinimo tikslą, energijos suvartojimą ir CO2 išlakų 
duomenis, taip pat pagrindines veiksmų plane nustatytas priemones. 

Kiekvienas signataras turės savo tinklalapį, kuriame bus apibūdinami 
pagrindiniai TEVP aspektai ir taip kiti būtų skatinami imtis šios veiklos.

Internete pateikiama signataro bruožų 
visuma – kokie privalumai?

 Pakto bendruomenei ir kitiems piliečiams būtų 
pristatomi signatarai ir nupasakojami jų veiksmai;

 leidžia kiekvienam sužinoti apie pagrindinius 
signatarų pasiekimus ir indėlį į vietinį perėjimą prie 
tvarios energijos sistemų;

 leidžia skaidriai pristatyti vykdomus veiksmus;

 skatina savęs vertinimą;

 leidžia pasisemti įkvėpimo iš kitų veiksmų planų ir 
(arba) įkvėpti kitus miestus.

(…)
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PAŽANGIOS MAINŲ PLATFORMOS – 
DALYKITĖS ŽINIOMIS SU KOLEGOMIS!

NAUJIENŲ SRAUTAS 

Pakto signatarai gali naudotis šiuo internetiniu forumu (pasiekiamu 
Pakto tinklavietės apribotoje srityje), kad užduotų klausimus, į kuriuos 
gali atsakyti kiti signatarai arba Pakto pagalbos tarnyba.
Tai internetinė platforma, prie kurios prisijungę jie gali aptarti kliūtis 
ir žingsnius, dalytis sėkme ar išmoktomis pamokomis, nustatyti pasi-
kartojančios sėkmės veiksnius ir išgirsti konkrečių idėjų, kaip pagerinti 
savo pačių procesus!

INTERNETO SEMINARAI IR TEMINĖS DISKUSIJŲ 
GRUPĖS REALIUOJU LAIKU

Ši nauja „Teminės diskusijų grupės“ koncepcija sukurta padėti Pakto 
signatarams, koordinatoriams ir rėmėjams keistis geriausia praktika 
ir patirtimi pasitelkiant įvairius šiuolaikiškus ir sąveikiuosius metodus, 
įskaitant interneto konferencijas su tikslinėmis auditorijomis. Šie 
interneto seminarai specialiomis temomis apima ekspertų prista-
tymus ir klausimų-atsakymų sesijas naudojantis tiesioginių pokalbių 
funkciją.

TEMINIAI SEMINARAI IR KITI RYŠIŲ RENGINIAI

Gebėjimų stiprinimo renginiai skirti palengvinti nuodugniųjų diskusijų 
rengimą, žinių mainus ir ryšių užmezgimą tarp Pakto signatarų, 
koordinatorių ir rėmėjų.
Dalyvaukite būsimuosiuose renginiuose, sekite internetinę 
darbotvarkę Pakto tinklavietėje (http://www.eumayors.eu/
agenda_lt.html)!Merų paktas siūlo įvairias bendravimo ir ryšių galimybes mokytis vieniems iš kitų ir būti įkvėptiems sėkmingų iniciatyvų:

Pakto mainų platformos
– kokie privalumai?

 suteikia galimybę įgyti geriausių praktinių žinių 
dalyvaujant tikslinėse diskusijose su ekspertais;

 užtikrina tiesioginius patirties mainus ir abipusę 
kolegų pagalb;

 nustatomi bendrieji uždaviniai ir pasikartojantys 
sprendimai;

 gaunama daugiau pagalbos konkretiems vietiniams 
uždaviniams...

Šaltinis: Merų pakto biuras
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KAIP GAUTI PAPILDOMĄ TECHNINĘ PAGALBĄ?

PAKTO TECHNINĖS PAGALBOS TARNYBA

Merų pakto biuras turi Techninės pagalbos tarnybą ir teikia informaciją 
bei pagalbą signatarams, kai jie rengia bei įgyvendina išmetamų 
teršalų aprašus ir veiksmų planus. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų 
centras taip pat teikia pagalbą techniniais klausimais, dėl kurių būtina 
pateikti išsamesnį atsakymą.
Jeigu turite papildomų klausimų, apsilankykite Pakto tinklavietės 
„DUK“ skyriuje (sudarytame pagal dažniausiai Pagalbos tarnybai 
siunčiamus klausimus) arba parašykite el. laišką adresu: technical.
info@eumayors.eu.

PAKTO KOORDINATORIAI IR RĖMĖJAI

Pakto koordinatoriai, įskaitant provincijas, regionus ir nacionalines 
valdžios institucijas, padeda signatarams sudarant išmetamų teršalų 
aprašą ir rengiant bei įgyvendinant TEVP. 

Vietos valdžios institucijų tinklai, vadinamieji Pakto rėmėjai, teikia 
signatarams individualias konsultacijas ir nustato sąveiką su esamomis 
iniciatyvomis. 
Pažiūrėkite signatarų aplinkoje esančių Pakto koordinatorių ir Pakto 
rėmėjų sąrašus Pakto tinklavietėje!

VIETOS IR REGIONŲ ENERGETIKOS AGENTŪROS 

Vietos ir regionų energetikos agentūros (jeigu tokių esama signataro 
rajone) yra taip pat labai svarbios Pakto signatarų partnerės. Jų vietinė 
kompetencija ir parama yra vertingos rengiant išmetamų teršalų 
aprašą ir TEVP arba palaikant ryšį su kitomis regiono savivaldybėmis.
Pažiūrėkite visos Europos energetikos agentūrų sąrašą Pakto 
tinklavietės žemėlapyje!
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