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Izdevumu sagatavoja:  Pilsētu mēru pakta birojs.
To vada vietējo un reģionālo pašvaldību tīklu konsorcijs asociācijas
“ENERGY-CITIES” (kuru veido Eiropas Municipalitāšu un reģionu padome (CEMR), 
“Climate Alliance”, “EUROCITIES” un “Fedarene”) pārziņā. 

Publicēts 2011. gada novembrī.

Grafiskais dizains: Diane Morel / www.dianemorel.com
Fotogrāfijas uz vāka un pēdējā lappusē: © Shutterstock

Pilsētu mēru pakta biroju atbalsta programma “Saprātīga enerģijas izmantošana Eiropā”.
Ne Eiropas Komisija, ne cita persona, kas darbojas tās vārdā,
nav atbildīga par to, kā šajā publikācijā ietvertā informācija var tikt izmantota,
kā arī par jebkādām iespējamām kļūdām tekstā, neskatoties uz rūpīgu tā sagatavošanu.
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PAKTA PAKĀPENISKĀ PROCEDŪRA

Pakta parakstītāju mērķis ir ievērot un 
pat pārsniegt ES mērķi samazināt 
CO2 emisijas par 20 % līdz 2020. 
g a d a m ,  ī s te n o j o t  I l g t s p ē j ī g a s 
enerģētikas rīcības plānus (IERP), 
risinot energoefektivitātes jautājumus 
un izmantojot vietējos atjaunojamos 
enerģijas avotus.

Lai sasniegtu mērķi, pakta parakstītāji 
apņemas veikt virkni pasākumu.

Pirmais solis ir bāzes emisiju uzskaites izstrāde un politiskās 
apņemšanās īstenošana konkrētā rīcībā. Gada laikā pēc oficiālas 
pievienošanās Paktam parakstītāji iesniedz savus IERP kopā ar bāzes 
emisiju uzskaites galvenajiem rezultātiem. Pašvaldības padomes 
apstiprinātajā IERP, kas izstrādāts ciešā sadarbībā ar vietējām ieinte-
resētajām pusēm un iedzīvotājiem, ir aprakstīti plānotie pasākumi. 
Parakstītāji piekrīt arī uzraudzīt un ziņot par IERP īstenošanu reizi 
divos gados pēc tā iesniegšanas.

Šīs publikācijas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar IERP īstenošanas 
procedūru. Tā sniedz pārskatu par galvenajām IERP sastāvdaļām un 
īsumā apraksta iesniegšanas un izvērtēšanas procedūras. Turpmāk 
izklāstīti arī rosinoši piemēri un praktiski padomi rīcības plāna 
izstrādes uzsākšanai un īstenošanai.

Rīcības plānu izstrāde ciešā sadarbībā ar
vietējām ieinteresētajām pusēm un iedzīvotājiem

Bāzes emisiju uzskaites datu apkopošana

Pakta īstenošanas grupas izveide

Ilgtermiņa vīzijas de� nēšana

CO2 emisiju samazināšanas pamatnos-
tādņu un pasākumu īstenošana

Uzraudzība un ziņošana par īstenošanas 
gaitu

2. SOLIS. Ilgtspējīgas enerģētikas 
rīcības plāna iesniegšana

3. SOLIS. Īstenošanas 
ziņojuma iesniegšana

1. SOLIS.   Pilsētu mēru pakta parakstīšana Darbības sākšana

Uzra
udzība un vērtējums

Plānošana

Īstenošana

lā

CO2
 emisiju 

mērķis 

2020. gadam-20%
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VIENKĀRŠĪBA, ELASTĪBA UN SALĪDZINĀMĪBA!

Pilsētu mēru pakts sniedz vispārīgas metodoloģiskas pamatnos-
tādnes IERP izstrādei un īstenošanai.

Pakta metodoloģijas pamatā ir stabila tehniskā un zinātniskā bāze, 
un tā ir izstrādāta sadarbībā ar Eiropas Komisijas Kopējo pētījumu 
centru un balstās uz praktizējošu speciālistu — pašvaldību pārstāvju 
un ekspertu — grupas praktisko pieredzi. Piedāvātā metodoloģija, 
koncepcijas un principi pēc iespējas atbilst starptautiskajiem un 
Eiropas standartiem (piem., Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 
(KPSP) noteiktajiem emisijas koefi cientiem vai Eiropas Aprites cikla 
atsauces datubāzes datiem).

Elastīgā un vietējiem apstākļiem pielāgotā Pakta metodoloģija 
nodrošina kopīgas ziņošanas pamatnostādnes, izmantojot tiešsaistē 
pieejamu IERP šablonu, kas ļauj vietējām pašvaldībām salīdzināt savus 
un citu dalībnieku rezultātus (piem., pašvaldības rezultātus dažādos 
laikposmos un ar citu līdzīgu pašvaldību rādītājiem). Katrs parakstītājs 
var brīvi izvēlēties jebkuru rīku, ko tas uzskata par atbilstošu saviem 

PAKTA TEHNISKĀ ATBALSTA MATERIĀLI

•	 Ceļvedis “Kā izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu” 
piedāvā pakāpeniskus norādījumus un praktiskus ieteikumus 
visām bāzes emisiju uzskaites un IERP izstrādes procedūrām. Tajā 
noteikta galveno principu kopa un CO2 emisiju (vai ekvivalentu 
rādītāju) uzskaites un ziņošanas procedūras. Ceļvedis sniedz 
pašvaldībām dažus, iespējams, vietējā līmenī īstenojamu ener-
goefektivitātes un atjaunojamās enerģijas pasākumu tehniskus 
piemērus.

•	 IERP šablons ir parakstītāju izmantotās pamatnostādnes, 
lai ziņotu par vietējiem CO2 emisiju datiem un galvenajiem 
to samazināšanas pasākumiem. Pakta parakstītājiem šis 
interaktīvais tīmekļa rīks ir pieejams angļu valodā kā sagatave 
individuāliem IERP, tiešsaistē nodrošinot statistikas apkopojumu. 
Šablonam ir pievienotas atbilstošas instrukcijas visās ES valodās, 
kas palīdz parakstītājiem strukturēti un sistemātiski apkopot un 
analizēt datus.

PAPILDU MATERIĀLI  
Visi materiāli ir pieejami Pilsētu mēru pakta tīmekļa vietnes 
bibliotēkas sadaļā:
http://www.pilsetumerupakts.eu/support/library_lv.html

mērķiem. Tomēr parakstītājam ir jānodrošina, ka ziņotā uzskaite tiešām 
atbilst turpmāk noteiktajām Pakta prasībām.

© Shutterstock

•	 Īstenošanas ziņojumu šablons, veidots uz IERP šablona bāzes, 
atvieglos IERP īstenošanas kontroli. 2012. gadā tas būs pieejams 
kopā ar skaidrojošu dokumentu, kļūstot par parakstītāju 
galveno instrumentu plāna īstenošanas uzraudzībai un 
ziņojumu sagatavošanai.

ELASTĪGAS METODOLOĢISKAS PAMATNOSTĀDNES RĪCĪBAI
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ĪSUMĀ PAR ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNU

IERP ir galvenais dokuments, kas parāda, kā Pakta parakstītājs īstenos 
savu apņemšanos līdz 2020. gadam. Tā pamatā ir koncepcija par 
integrētu plānošanu un visaptverošu pieeju vietējām enerģētikas 
sistēmām, koncentrējoties uz enerģijas pieprasījuma samazināšanu 
vairākās pamatjomās un vietējo atjaunojamo enerģijas resursu 
izmantošanu vietējā enerģijas pieprasījuma apmierināšanai.

SATURS — KAS IETVERTS PLĀNĀ?

•	 Bāzes emisiju uzskaites galvenie rezultāti, kas norāda pašreizējo 
enerģijas patēriņa līmeni un nosaka galvenos CO2 emisiju avotus. 
– Kur esat jūs?

•	 Ilgtermiņa vīzija ,  kas nosaka vispārēju CO2 emisiju 
samazināšanas mērķi 2020. gadam un prioritārās rīcības jomas. 
– Ko jūs vēlaties sasniegt?

•	 Īstermiņa un vidēja termiņa pasākumu kopums, kas jāveic 
plāna īstenošanas periodā, kā arī termiņi un uzticētie pienākumi 
noteikto mērķu sasniegšanai.  – Kā jūs tos sasniegsiet? 

   INTEGRĒTAS PIEEJAS PIEŅEMŠANA

“Frīdrihshāfenē mēs klimata un enerģētikas apsvērumus 
pilsētplānošanas politikā nosakām kā galvenos. Pašvaldību 
teritoriju attīstības plāns Vācijā ļauj mums izstrādāt tehniskos 
noteikumus energoapgādei jaunos būvobjektos un industriālajos 
parkos, kā arī mobilitātei nākotnē.
[...] Mēs nodrošinām tādas pilsētas izveidi, kurā ir īsi transportēšanas 
ceļi un moderna pilsētas autobusu satiksmes sistēma. Šodienas 
zemes lietojumveida plānošana nosaka enerģijas patēriņa ievirzi 
nākamajām desmitgadēm!” Andreas Brand, Frīdrihshāfenes 
(Vācija) lordmērs

   PERSPEKTĪVAS VĪZIJAS NOTEIKŠANA

 “Bekerihā IERP izstrāde bija svarīgs solis mūsu mērķu pārskatīšanā. 
Plāns parādīja, ka mēs vienmēr varam uzlabot savu darbu un ka 
enerģijas taupīšanai ir jākļūst par galveno prioritāti, lai sasniegtu 
mūsu mērķi — energoapgādes neatkarību.”  Camille Gira, Beke-
rihas (Luksemburga) mērs

PLĀNA MĒRĶI

•	 Nodrošināt ilgtermiņa politisku apņemšanos — IERP ir 
stratēģiskās politikas dokuments, ko apstiprinājusi pašvaldības 
padome (vai līdzvērtīga lēmējinstitūcija). 

•	 Pārveidot stratēģiju konkrētos pasākumos un piešķirt cilvēku un 
finanšu resursus to īstenošanai — IERP ir darbības instruments.

•	 Iesaistīt vietējos dalībniekus visā procesā no izstrādes līdz 
īstenošanai — IERP ir līdzeklis saziņai ar ieinteresētajām pusēm 
un iedzīvotājiem.

DARBĪBAS JOMA

IERP ir jānosaka saskaņotu pasākumu kopums, kas aptver visas 
galvenās darbības jomas (sabiedriskās un privātās). Būtībā tiek gaidīts, 
ka lielākā daļa IERP aptvers tās nozares, kas ņemtas vērā uzskaitē:

Tā kā vietējām pašvaldībām ir ierobežota ietekme uz rūpniecību, 
tām pašām ir jālemj par šīs nozares iekļaušanu IERP (neattiecas uz 
rūpnīcām, kas piedalās ETS1).

G A LV E N I E  M Ē R Ķ A  S E K TO R I

C I T I  I E T E I C A M I E  S E K TO R I

Transports
(publiskais, privātais 
un komerciālais)

Rūpniecības 
nozares (izņemot 
ETS1 iesaistītās)

Maza mēroga
vietējās 
atjaunojamās
enerģijas ražošana

Zemes lietojmveida 
plānošana

Darbs ar iedzīvotājiem
un vietējām 
ieinteresētajām pusēm

Cits
(atkritumu un ūdens
apsaimniekošana)

Valsts iepirkums

Ēkas, iekārtas
un telpas (pašvaldību,
terciārā sektora un 
dzīvojamās)

IERP jāiekļauj arī tās darbības jomas, kurās vietējām pašvaldībām ir 
īpaša nozīme (pašvaldība ir plānotājs, motivētājs, patērētājs un dažreiz 
ražotājs), piemēram:

1 ETS — Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēma

© Shutterstock
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BĀZES EMISIJU UZSKAITE — IERP PAMATS 

Bāzes emisiju uzskaite ir nozīmīga IERP sastāvdaļa, kas piedāvā 
skaidru priekšstatu par to, “kur jūs atrodaties”, — tā apraksta 
vietējās pašvaldības pašreizējo situāciju enerģijas patēriņa un CO2 
emisiju ziņā. Tā ir pamats IERP izstrādei. Vietējai pašvaldībai bāzes 
emisiju uzskaite ļaus noteikt prioritārās rīcības jomas un iespējas CO2 

emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanai. Tā palīdzēs izvēlēties 
pasākumus un noteikt to prioritāti. Lai izvērtētu īstenoto pasākumu 
rezultātā panākto potenciālo emisiju samazinājumu, regulāri jāveic 
monitoringa emisiju uzskaite.

  PAĻĀVĪBA UZ VISPUSĪGU UZSKAITI 
“Domāju, ka kvalitatīvai emisiju uzskaitei un zinātniskam pamatam 
ir galvenā nozīme sekmīgā jebkuru centienu īstenošanā. Jau no 
paša sākuma izprotot apņemšanās mērķi un ietekmi, pašvaldībām 
ir vieglāk ievērot savas saistības un īstenot vērienīgus pasākumus.” 
Frank Smeets, Limburgas provinces (Beļģija) vides ministra 
vietnieks, Pakta teritoriālais koordinators

DARBĪBAS JOMA

Pakts paredz teritoriālu pieeju — tiek vērtētas ar enerģijas patēriņu un ražošanu (ja tādu veic) vietējās pašvaldības teritorijā saistītās emisijas.

INFORMĀCIJA PAR BĀZES EMISIJU UZSKAITI

CO2N2O CH4

Tiešās emisijas, kas rodas, 
degvielai sadegot pašvaldības 
teritorijā

Citas tiešās
emisijas, kas rodas
pašvaldības teritorijā
(atkarībā no 
izraudzītajiem
bāzes emisijas uzskaites 
sektoriem)

(Netiešās) emisijas, kas saistītas 
ar pašvaldības teritorijā patērētās 
enerģijas ražošanu,
neatkarīgi no elektroenerģijas
ražošanas vietas

Ēkas, iekārtas
un telpas (pašvaldību,

dzīvojamās, terciārā sektora)

Transports (publis-
kais, privātais un 

komerciālais)

Rūpniecības nozares,
izņemot ETS iesaistītās

(pēc izvēles)

Cieto atkritumu 
pārstrādes un
notekūdeņu

attīrīšanas iekārtas
 (pēc izvēles)

Vietējās enerģijas
ražošanas iekārtas

(elektroenerģija ≤ 20 MW, 
siltuma/aukstuma ražošana, 

ja tādu veic),
izņemot ETS iesaistītās

COGENE-
RATION

P A Š V A L D Ī B A S  T E R I T O R I J A

POWER 
PLANT

Ziņojumos
 izmanto-
jamās 
vienības

“Standarta” (KPSP) — aptver CO2 emisijas, ko izraisa enerģijas patēriņš vietējās pašvaldības teritorijā, — tiešās, kas rodas, degvielai sadegot 
pašvaldības teritorijā, vai netiešās, kas rodas, degvielai sadegot saistībā ar ārpus tās teritorijas saražotās elektroenerģijas/siltuma/aukstuma 
patēriņu pašvaldības robežās.
Aprites cikla novērtējums — aptver katra enerģijas nesēja kopējo aprites ciklu, tas ir, ietver ne tikai degvielas sadegšanas rezultātā radušās 
emisijas, bet arī visas energoapgādes ķēdes (izmantošana, transportēšana, sagatavošana) radītās emisijas.

1990. gads ir ieteicamais atsauces gads lielākajā daļā starptautisko standartu (Kioto protokols, KPSP novērtējuma ziņojumi).
Tomēr vietējai pašvaldībai ir jāizvēlas tas gads, par kuru tā var iegūt visaptverošākos un ticamākos datus.

Tonnas CO2 — ja vietējā pašvaldība izvēlas ziņot tikai par CO2 emisijām.
Tonnas CO2 ekvivalenta — ja vietējā pašvaldība izvēlas ietvert datus par siltumnīcefekta gāzēm, piem., CH4 vai N2O. CH4 un N2O daudzumu 
pārvērš CO2 ekvivalentā, siltumnīcefekta gāzu emisiju rādītāju reizinot ar globālās sasilšanas potenciālu.

Emisijas 
koe� cienti

Bāzes 
gads
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IEROSME IERP IZSTRĀDEI

DATU VĀKŠANA UN ANALĪZE

  Vormsa (Vācija),  apt. 83 000 iedzīvotāju

Sagatavojot bāzes emisiju uzskaiti, datu vākšana bieži rada ievē-
rojamas problēmas. Vormsas pilsēta savas bāzes emisiju uzskaites 
izstrādei izveidoja sadarbību ar vietējiem enerģijas piegādātājiem un 
citām ieinteresētajām pusēm, organizējot vairākas “tikšanās dienas”. Tā 
bija iespēja sagatavot pamatu šo dienu apmeklētāju plašākai un efek-
tīvākai sadarbībai. Sadarbības process bija īpaši veiksmīgs — vietējā 
pašvaldība no elektroenerģijas un gāzes piegādātājiem saņēma 
precīzus un visaptverošus datus par enerģijas patēriņu nozīmīgākajās 
ēkās, iekārtās un rūpniecības nozarēs. Turklāt Skursteņslauķu asoci-
ācija un pašvaldības mājokļu apsaimniekošanas uzņēmums sniedza 
ticamus datus par enerģijas patēriņu privātajās mājsaimniecībās, kā 
arī papildinformāciju par visām apkures sistēmām.

Transporta sektora radīto emisiju rādītāju pamatā bija pašvaldības 
teritorijā izmantoto transportlīdzekļu raksturlielumi un degvielas 
patēriņš. Lai iegūtu trūkstošos datus, pašvaldības robežās tika veikti 
izlases veida apsekojumi ziņu iegūšanai galvenokārt par privāto 
transportu (t. i., transportlīdzekļu skaitu, nobraukumu kilometros utt.).
Ļoti noderīgs izrādījās aprēķināšanas rīks (ECORegion), kas nodroši-

nāja pamatotu metodoloģiju un saistītus pārvēršanas koefi cientus.
Uzskaites veica sešus gadus — no 2004. līdz 2009. gadam, nosakot 
galvenos CO2 emisiju avotus un to samazināšanas iespējas.

UZ SCENĀRIJU BALSTĪTAS PIEEJAS PIEŅEMŠANA 
UN VIDES STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IZSTRĀDE 

  Dublina (Īrija),  aptuveni 506 000 iedzīvotāju

Uz scenāriju balstīta pieeja ir atrodama daudzos IERP, piemēram, 
Dublinas rīcības plānā, kurā aplūkoti trīs dažādi scenāriji 2020. 
gadam.

Ierastās darbības scenārijā aprakstīta prognoze gadījumam, ja 
netiek veikti nekādi pasākumi; pārējos divos scenārijos ir analizēta 
dažu mērķtiecīgu pasākumu ietekme. Tā 1. scenārijs ierosina tādu 
pasākumu kopumu, kas no izmaksu un sarežģītības viedokļa ir viegli 
īstenojami, turpretim 2. scenārija īstenošana prasa vairāk līdzekļu un 
laika.

Balstoties uz šiem scenārijiem, Dublinas rīcības plāns skaidri norāda, 
cik pamatots ir mērķis samazināt CO2 emisiju līdz 2020. gadam, un 
akcentē saistību izpildei pārvaramās problēmas.

Lai rīcības plānā iestrādātu vides apsvērumus (t. i., bioloģiskā 
daudzveidība, apdzīvotība, cilvēka veselība, fauna, flora, augsne, 
ūdens, gaiss, klimatiskie faktori, materiālās vērtības, kultūras manto-
jums un ainava), tika veikts arī vides stratēģiskais novērtējums2.

ENERĢIJAS PATĒRIŅU IETEKMĒJOŠO ĀRĒJO 
MAINĪGO LIELUMU NOTEIKŠANA 
  Barselona (Spānija),  aptuveni 1 628 000 iedzīvotāju

Vietējās pašvaldības pašreizējās situācijas visaptverošam pārskatam 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju, kā arī citu sociāli ekonomisko faktoru 
kontekstā ir būtiska nozīme tās prioritāro rīcības jomu noteikšanā. 
Barselonas IERP piedāvā to ārējo mainīgo lielumu detalizētu analīzi, 
kas var ietekmēt enerģijas patēriņu, piemēram, apdzīvotība, apbūvētā 
teritorija un iekšzemes kopprodukts (IKP). IKP analīze novērtēšanas 
periodā ļāva Barselonai precīzi nodalīt ekonomisko izaugsmi no 
enerģijas patēriņa.

2 Plašāku informāciju sk. Vides stratēģiskā novērtējuma direktīvā (Direktīva 2001/42/EK).
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CILVĒKU UN FINANŠU RESURSU NOTEIKŠANA 
KATRAM PASĀKUMAM

  Rīga (Latvija),  aptuveni 750 000 iedzīvotāju

IERP ir jāietver vispusīga praktiska informācija par katru pasākumu. 
Rīgas IERP nosaka īstenošanas termiņus un skaidru pienākumu 
sadalījumu. Tajā ir identificēti arī finanšu resursi un potenciālie 
finansējuma avoti pasākumu izstrādei un īstenošanai. Turpmāk 
minēti daži piemēri.

VIETĒJO IEINTERESĒTO PUŠU IESAISTĪŠANA 
DISKUSIJĀ

  Mulhouse Alsace Agglomération (Francija), 
  aptuveni 252 000 iedzīvotāju

Mulhouse Alsace Agglomération 
izstrādātais IERP ir plaša dialoga ar 
vietējām ieinteresētajām pusēm 
rezultāts. Pilsētas kopiena jau 
2007. gadā nodibināja konsultatīvo 
padomi, lai veicinātu rīcības plāna 

izstrādi un īstenošanu. Pašreiz padomē ir aptuveni 100 locekļu 
(vēlēti pārstāvji un attiecīgo nodaļu pārstāvji, eksperti, asociācijas, 
universitātes, uzņēmumi un iedzīvotāji). Regulāras tikšanās veicina 
pieredzes/zinātības apmaiņu, nodrošina starpnozaru sadarbību un 
ļauj apvienot pūles, lai labāk izprastu vietējās problēmas. Konsultatīvā 
padome piedalās svarīgākajos IERP izstrādes, īstenošanas, uzraudzības 
un novērtēšanas procesu posmos. Šis caurskatāmais līdzdalības 
process ļāva vietējām ieinteresētajām pusēm atklāt jaunu veidu savu 
ideju un priekšlikumu paušanai.
Iedzīvotāju iesaistīšanos nodrošina arī daudzi un regulāri izpratni 
veicinoši pasākumi (informācijas dienas, tikšanās ar iedzīvotājiem, 
izstādes u. c.). Viņu apvienošanai vienotai rīcībai vietējā līmenī 
tika izstrādāti dažādi veicināšanas materiāli, piemēram, brošūra 
“Clima’ctor” un pakalpojums “Climatebox” (piedāvājuma komplektā 
iekļauts ekonomiskais ūdens krāns, ekonomiskais dušas uzgalis, trīs 
zema enerģijas patēriņa spuldzes u. c.).

IZPILDES UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJU IZSTRĀDE

  Maranello (Itālija),  aptuveni 17 000 iedzīvotāju

Uzraudzības rādītāju noteikšana pašvaldībai palīdz izvērtēt, vai 
tās darbība ļaus sasniegt izraudzītos mērķus. Maranello IERP nosaka 
rādītāju kopumu, ar kuru palīdzību uzraudzīt katra pasākuma 
īstenošanu. Turpmāk minēti daži piemēri.

Pasākums Īstenošanas 
laiks

Par īstenošanu 
atbildīgā organizācija

Nepieciešamais 
finansējums 
(miljoni eiro)

Iespējamais finansējuma avots

6000 daudzdzīvokļu 
ēku energoaudits un 
kompleksa renovācija

2009-2020
Dzīvokļu īpašnieku 
biedrības, pilnvarotās 
personas

3,4 (auditi)
+ 872 (renovācija)

Pašvaldības budžets, struktūrfondi, aizņēmumi, 
apgrozības fonds, valsts un pašvaldības 
programmas, energopakalpojumu uzņēmums, 
pašvaldības energopakalpojumu uzņēmums

Pilsētas ielu un parku 
apgaismojuma sistēmas 
renovācija

2010-2020
Rīgas pašvaldības 
aģentūra “Rīgas gaisma” 2,84 Pašvaldības budžets, struktūrfondi

Elektrisko un 
hibrīdautomobiļu 
uzlādes staciju tīkla 
izveidošana Rīgā

2011-2020
“Latvenergo” (siltuma 
piegādātājs, Rīgas 2 
koģenerācijas staciju 
īpašnieks)

14,19 Struktūrfondi, “Latvenergo” finansējums, 
pašvaldības budžets

PAPILDU MATERIĀLI 
Pakta tematiskā brošūra “Iedvesmojošas finanšu shēmas. Viela 
pārdomām Pakta parakstītājiem”
http://www.eumayors.eu/support/library_lv.html

Pasākums Piedāvātie rādītāji

Sabiedriskā transporta 
pielāgošana tūrisma vajadzībām

Sabiedrisko transportu 
izmantojošo tūristu skaits

Riteņbraucēju celiņu tīkla 
paplašināšana

Celiņu garums (km)

Fotoelektrisku sistēmu 
uzstādīšana uz sabiedrisko ēku 
jumtiem

Uzstādītā jauda (MWp)

Priekšizpēte ilgtspējīgu ēku 
rajona attīstībai

Modernizēto ēku enerģijas 
patēriņš (kWh/m2)

PAPILDU MATERIĀLI 
IERP tiešsaistes katalogs:
http://www.eumayors.eu/actions/
sustainable-energy-action-plans_lv.html
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IEVĒRIBAS VĒRTI PASĀKUMI

“VATU MEDNIEKI” — ENERGOAUDITU VEIKŠANA

 Kaškaiša (Cascais) (Portugāle)

Rīcības joma: pašvaldību, dzīvojamās un terciārās ēkas
Atbildīgā struktūrvienība: Kaškaišas pašvaldības enerģētikas 
aģentūra

Īstenošanas laiks: no 2008. gada

Rīcības apraksts. Projekta “Caça Watts” 
mērķis ir sniegt iedzīvotājiem palīdzību 
enerģijas un līdzekļu taupīšanas jautā-
jumos. Tā ietvaros pašvaldības enerģē-
tikas speciālisti veic ēku energoauditus. 
Mērķis ir novērtēt enerģijas izmantošanas 
modeļus un veikt būvkonstrukciju apvalku 
termoanalīzi, izmantojot termogrāfijas 
kameru. Pēc tam, balstoties uz energo-
audita un enerģijas rēķinu analīzes laikā 
iegūtajiem datiem, speciālisti sagatavo 
tehnisko ziņojumu, kurā sniegti ieteikumi 
eneroefektivitātes uzlabošanas pasāku-
miem. Šis pakalpojums tiek piedāvāts par 

zemu cenu, lai segtu darbības 
i z d e v u m u s  u n  v e i c i n ā t u 
iniciatīvu. Kaškaišas pašvaldībā 
katru gadu veic aptuveni 100 
energoauditus.

VELOCELIŅA IZBŪVE, LAI SAMAZINĀTU AUTOMO-
BIĻU IZMANTOŠANU CEĻAM UZ DARBU

  Čita di Kastello (Città di Castello) (Itālija)

Rīcības joma: transports
Atbildīgā struktūrvienība: Valsts būvdarbu pasūtījumu, Apsaimnie-
košanas un Vides departamenti
Īstenošanas laiks: 1999.-2011. gads

Rīcības apraksts.
Pasākuma mērķis ir veicināt velosipēdu 
izmantošanu ceļam no pilsētas centra 
līdz ziemeļu daļai — Čerbaras rūpnie-
ciskajam rajonam. Celiņa garums būs 
3,1 km. Gaidāms, ka to izmantos 250-500 
personu dienā, samazinot automašīnu 
skaitu satiksmē par 150-300 automašīnām. 
Veloceliņu izmanto galvenokārt marš-
rutam mājas — darbavieta, un tajā esošo 
dzelzceļa staciju tuvākajā nākotnē plānots 
iekļaut velosipēdu nomas sistēmā. 

VIDEI DRAUDZĪGI BERNUDĀRZI

  Bistrica (Bistrita) (Rumānija)

Rīcības joma: pašvaldības ēkas un pilsētas saimniecība, vietējās 
atjaunojamās enerģijas ražošana
Atbildīgā struktūrvienība: pašvaldība
Īstenošanas laiks: 2011.-2016. gads

Rīcības apraksts. 
Pasākuma mērķis ir nomainīt apkures 
sistēmas un ar dabasgāzi kurināmus 
ūdens sildkatlus septiņos bērnudārzos, 
izmantojot atjaunojamās enerģijas tehno-
loģijas (ģeotermālie siltumsūkņi un saules 
enerģijas kolektori). Vienlaikus tiks veikti 
bērnudārzu ēku siltumizolācijas uzlabo-
šanas darbi. Tiešie ieguvēji ir 300 bērni 
un audzinātāji katrā bērnudārzā. Šāda 
pasākuma īstenošana ir nepieciešama 
pašreizējā augstā siltuma pieprasījuma 
(239 kWh/m2 gadā) dēļ bērnudārzos.

PAMATRĀDĪTĀJI

 Prognozētais CO2 
emisiju samazinājums:
27,68 t CO2 ekviva-
lenta/gadā
 Prognozētais 

elektroenerģijas 
ietaupījums:
75 000 kWh/gadā
 Panāktais fi nanšu 

ietaupījums: 
EUR 99,50 uz 
mājsaimniecību gadā
 Ieguldījumu izmaksas: 

EUR 55 000
Finansējuma avoti:
pašvaldība un tās 
enerģētikas aģentūra

PAMATRĀDĪTĀJI

 Prognozētais CO2 
emisiju samazinājums:
50,5 t CO2 uz 
bērnudārzu gadā

 Prognozētais 
elektroenerģijas 
ietaupījums:
250 MWh iegādātās 
dabasgāzes uz 
bērnudārzu gadā

 Prognozētais fi nanšu 
ietaupījums: EUR 5050 
uz bērnudārzu gadā

 Finansējuma avoti: 
pašvaldība un 
Nacionālais vides 
fonds

PAMATRĀDĪTĀJI

 Prognozētais CO2 
emisiju samazinājums:
108 t CO2 ekviva-
lenta/gadā

 Prognozētais 
elektroenerģijas 
ietaupījums:
450,1 MWh/gadā

 Ieguldījumu izmaksas:
EUR 200 000

 Finansējuma avoti:
pašvaldība un Vides 
ministrija

Avots: Cascais Energia
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INFORMĒTĪBAS PAR ENERĢIJU SEKMĒŠANA, 
IZMANTOJOT VIEDOS SKAITĪTĀJUS

 Sabadeļa (Sabadell) (Spānija)

Rīcības joma: informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST)
Atbildīgā struktūrvienība: pašvaldība
Īstenošanas laiks: 2010.-2020. gads

Rīcības apraksts.
Gadu pēc pievienošanās Paktam pilsēta 
uzsāka māju energotaupības izmēģi-
nājuma kampaņu, piedāvājot mājsaim-
niecībām iespēju uz sešiem mēnešiem 
aizņemties viedo skaitītāju. Šajā izmē-
ģinājuma projektā brīvprātīgi pieteicās 

piecdesmit viena mājsaimniecība. Gaidāms, ka to skaits pārsniegs 100 
mājsaimniecību. Pašvaldība bez maksas uzstādīja viedos skaitītājus, 
un lietotājiem ar zvanu centra starpniecību tika piedāvāta bezmaksas 
palīdzība. Ierīce reāllaika režīmā sniedz datus par elektroenerģijas 
patēriņu (kWh), izmaksām (euro) un CO2 emisijām (CO2 tonnās), 
lai namsaimnieki gūtu priekšstatu par to, kā viņu ikdienas darbība 
ietekmē vidi un elektroenerģijas rēķinus.

KOĢENERĀCIJAS STACIJAS BŪVNIECĪBA

  Moldava pie Bodvas (Moldava nad Bodvou) 
(Slovākija)

Rīcības joma: vietējās atjaunojamās enerģijas ražošana
Atbildīgais uzņēmums: uzņēmums “Cofely” (centralizētās siltumap-
gādes tīkla operators)
Īstenošanas laiks: 2010.-2020. gads

Rīcības apraksts.
Moldava pie Bodvas jau sen meklēja 
iespējas samazināt ogļu izmantošanu 
vietējās centralizētās siltumapgādes 
sistēmas darbības nodrošināšanai. Tā 
uzsāka koģenerācijas spēkstacijas būvnie-
cību, lai piegādātu siltumu 2100 pilsētas 
dzīvokļiem (izmantojot centralizētās 
siltumapgādes tīklu) un elektroenerģiju 
sabiedrisko vietu apgaismojumam.

LED TEHNOLOĢIJAS IZMANTOŠANA SABIEDRISKO 
VIETU APGAISMOŠANAI

  Lestani (L’Estany) (Spānija)

Rīcības joma: ciema apgaismojums
Atbildīgā struktūrvienība: ciema pašvaldība un Vides departaments
Īstenošanas laiks: 2010. gads

Rīcības apraksts.
Lestani ciems savā sabiedrisko vietu 
apgaismošanas sistēmā nesen ieviesa 
LED (gaismas diožu) tehnoloģiju. Pašā 
viduslaiku arhitektūras centrā nomainīja 
tikai spuldzes, lai saglabātu vēsturisko 
viengabalainību un mantojumu, turpretim 
uz lielākiem ceļiem un ielām tika nomainīta 
visa sistēma. Uzstādot 219 LED spuldzes, 
enerģijas galapatēriņš tika samazināts par 

PAMATRĀDĪTĀJI

 Prognozētais CO2 
emisiju samazinājums:
144,6 kg CO2 uz 
mājsaimniecību gadā

 Prognozētais 
elektroenerģijas 
ietaupījums:
134 kWh personai 
gadā

 Ieguldījumu izmaksas:
EUR 34 000

 Finansējuma avoti:
pašvaldība un 
Katalonijas reģionālā 
valdība

PAMATRĀDĪTĀJI

 Prognozētais CO2 
emisiju samazinājums:
11 378 t CO2/gadā

 Prognozētais 
elektroenerģijas 
ietaupījums:
10 953,9 MWh/gadā

 Plānotais 
atjaunojamās enerģijas 
daudzums:
19 130 MWh/gadā

 Ieguldījumu izmaksas:
EUR 10 000 000

Avots: Sabadeļas pašvaldība

Avots: Carles Roman

PAMATRĀDĪTĀJI

 Prognozētais CO2 
emisiju samazinājums:
35,69 t CO2/gadā

 Prognozētais 
elektroenerģijas 
ietaupījums:
80,56 MWh/gadā

 Ieguldījumu izmaksas:
EUR 51 000

 Finansējuma avoti:
pašvaldība un 
Barselonas province

PAPILDU MATERIĀLI 
Izcilāko piemēru tiešsaistes katalogs: 
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excel-
lence_lv.html

75 %. Šo ilgtspējīgo pāreju fi nansiāli atbalstīja Barselonas province, kas 
ir Pakta teritoriālais koordinators.

Kādi ir IERP īstenošanas ieguvumi?

 Vietējā līmenī radītas jaunas darba vietas.
 Samazināti iedzīvotāju elektroenerģijas rēķini.
 Komfortabli dzīves apstākļi.
 Efektīvāk izmantoti valsts līdzekļi utt.
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IERP IESNIEGŠANAS UN IZVĒRTĒŠANAS 
PROCEDŪRU PĀRSKATS

IERP IZVĒRTĒŠANA — CEĻŠ UZ TICAMU UN 
SALĪDZINĀMU DATU IEGŪŠANU

IERP šablons un pilns IERP dokuments pēc iesniegšanas tiek nosūtīti 
Eiropas Komisijas Kopējo pētījumu centram (KPC), kurš atbild par 
izvērtēšanas procedūru.

1. ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE,
kas nodrošina parakstītāju rīcības plānu kvalitāti

Lai IERP atzītu par prasībām atbilstošu, ir jāievēro šādi kritēriji: 

IERP ir jāapstiprina pašvaldības padomei (vai tai līdzvērtīgai 
ofi ciālai struktūrai);

IERP ir jānosaka CO2 emisiju samazināšanas mērķis (vismaz par 
20 % līdz 2020. gadam);

IERP ir jāiekļauj bāzes emisiju uzskaites 
galvenie rezultāti, kas aptver vismaz 3 
no 4 galvenajiem sektoriem*;

IERP ir jāiekļauj ticama informācija par 
pasākumu kopumu, kas aptver vismaz 
2 no 4 galvenajiem sektoriem*;

IERP šablons ir pareizi jāaizpilda (visi 
zaļie lauki ir obligāti jāaizpilda), un tam 
ir jābūt saskaņā ar pilnu rīcības plānu.

IERP IESNIEGŠANA

•	 KAD? Gada laikā no pievienošanās. Atskaites datums ir 
pašvaldības padomes ofi ciālā lēmuma pieņemšanas datums.

•	 KĀ UN KUR? Pakta tiešsaistes pieteikumu iesniegšanas sistēmā 
(“Mans Pakts”).

•	 KO? Gan IERP dokumentu, gan IERP šablonu. 

KĀ TO IZDARĪT PRAKSĒ?

1. Atveriet sadaļu “Mans Pakts” (http://www.eumayors.eu/
mycovenant/) un pierakstieties.

2. Augšupielādējiet pašvaldības padomes (vai līdzvērtīgas 
ofi ciālas struktūrvienības) apstiprinātu pilnu IERP dokumentu 
(PDF formātā) valsts un/vai angļu valodā.

3. Aizpildiet IERP tiešsaistes šablonu angļu valodā. Tā mērķis 
ir apkopot bāzes emisiju uzskaites rezultātus, kā arī galvenās 
IERP sastāvdaļas.
Šablons ir jāaizpilda rūpīgi, norādot rīcības plāna satura 
atspoguļošanai pietiekamu informācijas apjomu. Īpašu 
dokumentu ar norādījumiem šablona aizpildīšanai, kā arī 
IERP šablonu (PDF un Excel formātā) atradīsiet Pakta tīmekļa 
vietnes bibliotēkas sadaļā: http://www.eumayors.eu/support/
library_lv.html.

4. Atveriet sadaļu “Iesniegt IERP” un noklikšķiniet uz
“Iesniegt IERP”.

*GALVENIE 
SEKTORI

1) Pašvaldību ēkas, 
aprīkojums/telpas
2) Terciārās ēkas, 
aprīkojums/telpas
3) Dzīvojamās ēkas
4) Transports

IERP šablona 
iesniegšana

Korekcijas un atkārtota 
iesniegšana

IERP IESNIEGŠANA
(veic parakstītājs)

IERP IZVĒRTĒŠANA
(veic Kopējo pētījumu centrs)

Pilna rīcības 
plāna 

augšupielāde 
(PDF formātā)

Atbilstības 
pārbaude

Datu 
saskaņotības 

pārbaude

Bāzes emisiju uzskaites/
IERP rezultātu publicēšana

parakstītāja pro� lā

Parakstītājam nosūtīts 
vērtējuma pārskats

Gadījumā, ja IERP neatbilst prasīb
ām
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2. DATU SASKAŅOTĪBAS PĀRBAUDE,
kas nodrošina parakstītāju uzskaišu atbilstību

Tā kā bāzes emisiju uzskaitei un IERP šablona aizpildīšanai vajadzīga 
daudzu datu apstrāde, tajos var viegli ieviesties kļūdas. Tāpēc IERP 
šablonā norādīto datu saskanības pārbaude ir obligāta izvērtēšanas 
procesa sastāvdaļa.
Piemēram, paziņotie skaitļi tiek salīdzināti ar citām atbilstošām datu 
kopām (galvenokārt no valsts statistikas), lai atklātu jebkādas neat-
bilstības, piem., datu rādītājos, emisiju koeficientos u. c.

VĒRTĒJUMA PĀRSKATS

Pēc izvērtēšanas procedūras pabeigšanas parakstītājs saņem vērtē-
juma pārskatu. Tajā iekļauti galvenie analīzes rezultāti un, ja nepiecie-
šams, ieteikumi IERP uzlabošanai.

PARAKSTĪTĀJA TIEŠSAISTES PROFILS — PARAKS-
TĪTĀJU SASNIEGUMU ATSPOGUĻOJUMS

Pēc tam, kad KPC ir izvērtējis IERP, tā svarīgākie rezultāti tiek atspogu-
ļoti Pilsētu mēru pakta tīmekļa vietnē. Turpat pieejamā IERP katalogā 
ar skaitļiem un diagrammām īsumā izklāstīti katra IERP galvenie 
aspekti, nodrošinot rezultātu pārredzamību, caurskatāmību un salī-
dzināmību, kā arī datu koplietošanu. Tā galvenās iezīmes ir kopējais 
CO2 emisiju samazināšanas mērķis, enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
dati, kā arī rīcības plānā aprakstīto svarīgāko pasākumu izlase. Katrs 
parakstītājs izveidos savu tīmekļa lapu, lai atspoguļotu IERP būtis-

kākos faktus, un tādējādi motivēs citus sekot savam piemēram.

Parakstītāja tiešsaistes profils.
Kādi ir ieguvumi?

 Parakstītāji un to pasākumi ir redzami
Pakta kopienai un interesentiem ārpus tās.

 Ikviens var uzzināt par parakstītāju galvenajiem 
sasniegumiem un ieguldījumu pārejā uz ilgtspējīgām 
enerģētikas sistēmām vietējā līmenī.

 Nodrošināta caurskatāma rīkoto pasākumu ideju 
pārņemšana.

 Veicināta pašnovērtēšana.

 Rīcības plāni ir pilsētām savstarpēji rosinoši.

(…)
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NEWSFEED 

Pakta parakstītāji var izmantot šo tiešsaistes forumu (pieejams Pakta 
tīmekļa vietnes sadaļā ar ierobežotu piekļuvi), lai uzdotu jautājumus, 
uz kuriem var atbildēt citi parakstītāji vai Pakta Palīdzības dienests.
Šajā tiešsaistes platformā dalībnieki var apspriest šķēršļus un pasā-
kumus, dalīties panākumos un gūtajā mācībā, rast pārņemamus 
panākumu faktorus un gūt idejas savu procedūru uzlabošanai.

TĪMEKĻA SEMINĀRI UN TEMATISKO DISKUSIJU 
GRUPAS

Šī jaunā tematisko diskusiju grupu koncepcija ir izstrādāta, lai palī-
dzētu Pakta parakstītājiem, koordinatoriem un atbalstītājiem dalīties 
paraugpraksē un pieredzē, izmantojot dažādus novatoriskus un 
interaktīvus līdzekļus, tostarp konferences tīmeklī ar mērķauditorijas 
piedalīšanos. Tīmekļa semināri par noteiktām tēmām piedāvā 
ekspertu uzstāšanās un jautājumu un atbilžu sesijas.

TEMATISKIE SEMINĀRI UN CITI SADARBĪBAS 
VEICINĀŠANAS PASĀKUMI

Kompetenci paaugstinošu pasākumu mērķis ir veicināt padziļinātu 
dialogu, zināšanu nodošanu un sadarbības veidošanu starp Pakta 
parakstītājiem, koordinatoriem un atbalstītājiem.

Piedalieties gaidāmajos pasākumos! Iepazīstieties ar Pakta tīmekļa 
vietnē pieejamo darba kārtību (http://www.pilsetumerupakts.eu/
agenda_lv.html).

Pilsētu mēru pakts piedāvā dažādas saziņas un sadarbības dibināšanas iespējas, lai mācītos cits no cita un iedvesmotos no veiksmīgām 
iniciatīvām.

Pakta pieredzes apmaiņas platformas
– kādi ir ieguvumi?

 Piekļuve “zinātībai par izcilību”, ko nodrošina
mērķtiecīgs dialogs ar ekspertiem.

 Iespēja dalībniekiem tieši dalīties pieredzē un sniegt 
savstarpēju palīdzību.

 Kopīgu problēmu un pārņemamu risinājumu 
identifi cēšana.

 Iespēja gūt plašāku atbalstu specifisku vietējo 
problēmu risināšanā utt.

Avots: Pilsētu mēru pakta birojs

NOVATORISKAS PIEREDZES APMAIŅAS PLATFORMAS 
IEINTERESĒTIEM DALĪBNIEKIEM
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KĀ SAŅEMT PAPILDU TEHNISKO ATBALSTU?

PAKTA TEHNISKAIS PALĪDZĪBAS DIENESTS

Pilsētu mēru pakta birojs organizē Tehniskā palīdzības dienesta 
darbu un sniedz parakstītājiem informāciju un ieteikumus par emisiju 
uzskaišu, kā arī rīcības plānu izstrādi un īstenošanu. Arī Eiropas Komi-
sijas Kopējo pētījumu centrs sniedz palīdzību sarežģītāku tehnisku 
jautājumu risināšanā.
Ja jums ir papildu jautājumi, Pakta tīmekļa vietnē skatiet sadaļu 
“Bieži uzdotie jautājumi”, kurā apkopota Palīdzības dienesta 
visbiežāk skaidrotā informācija, vai sūtiet e-pasta ziņojumus uz adresi 
technical.info@eumayors.eu.

PAKTA KOORDINATORI UN ATBALSTĪTĀJI

Pakta koordinatori, tostarp provinces, reģioni un valsts iestādes, 
parakstītājiem sniedz atbalstu emisiju uzskaites veikšanā, kā arī IERP 
sagatavošanā un īstenošanā.
Vietējo pašvaldību tīkli — Pakta atbalstītāji — sniedz parakstītājiem 
konkrētai situācijai pielāgotu ieteikumu un nosaka sinerģiju ar jau 
esošajām iniciatīvām.
Iepazīstieties ar Pakta koordinatoru un atbalstītāju sarakstu, kas ir 
pieejams Pakta tīmekļa vietnē.

VIETĒJĀS UN REĢIONĀLĀS ENERĢĒTIKAS 
AĢENTŪRAS 

Vietējās un reģionālās enerģētikas aģentūras ( ja ir parakstītāja 
teritorijā) arī ir ļoti svarīgi Pakta parakstītāju partneri. To pieredzei 
vietējā līmenī un atbalstam ir jākļūst par vērtīgu līdzekli, sagata-
vojot emisiju uzskaiti un IERP vai sadarbojoties ar citām reģiona 
pašvaldībām, kas piedalās Paktā.
Iepazīstieties ar visu Eiropas enerģētikas aģentūru sarakstu Pakta 
tīmekļa vietnē pieejamajā kartē.
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


