
ENERGOPLĀNOŠANA LATVIJĀ
ANDA JĒKABSONE, EKODOMA



 Jau 30 gadu pieredze energoplānošanas jomā

 Liela pieredze darbā ar pašvaldībām 

 Koordinators projektam Compete4SECAP, kuru 
finansē Apvārsis 2020 

 Enerģijas monitoringa platforma
www.energoplanosana.lv

 Energoauditi, gaisa kvalitātes mērījumi

 Industriālie energoauditi u.c.

 Strādājam projektos Latvijā, Ukrainā, 
Rumānijā, Mongolijā u.c.

 Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 
plānu izstrāde

http://www.energoplanosana.lv/


IEGUVUMS NO SECAP?

 Plānveida pieeja energoresursu pārvaldībai

 Skaidra lēmumu pieņemšana

 Sistemātiska pieeja infrastruktūras 
uzturēšanai

 Priekšrocības finansējuma piesaistē

 Labs līderis rāda labu piemēru!

 Haoss

 Nav pēctecības

 Nav struktūras

 Nav skaidrības, kā 
sasniegt mērķus

*Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns – IEKRP jeb SECAP (eng)



SECAP IETVARS: 

            

                

                                          
                                 

             

           

                                            
                                       

                  

                       
                                       
                

                                     
                  

                    

• Normatīvo aktu un politikas plānošanas 

dokumentu analīze

• Vispārējā stratēģija – vīzija, mērķi un 

saistības

• Pašvaldības infrastruktūra

• Enerģijas ražošana

• Mājokļu sektors

• Transports un mobilitāte

• Pielāgošanās klimata pārmaiņām

• Pasākumu monitorings un uzraudzība.



SĀKUMS



ENERGOPLĀNOŠANAS 

ATTĪSTĪBAS PROCESS

 Mūsu mērķis: iesaistīt pašvaldības pārstāvjus plāna izstrādes 

procesā, lai veicinātu iesaisti arī plāna ieviešanas gaitā.



ŠODIEN



PAŠVALDĪBAS AR 
ENERĢĒTIKAS 
RĪCĪBAS PLĀNIEM

Pašvaldības ar atjaunotu SECAP (Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns)

Pašvaldības, kurās plāni izstrādāti pirms teritoriālās reformas (visiem, vai daļai pagastu)

Pašvaldības bez SECAP



SALDUS 

PAŠVALDĪBAS 

PIEMĒRS

 Aptuveni 30 tūkst. Iedzīvotāju

 Pirmais Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plans 
tika izstrādāts projekta “Mershatility” ietvaros
2012-2015 – apstiprināts dome 2020. gadā

 Pirmais solis energoplānošanas ieviešanā –
noalgots energopārvaldnieks

 Dalība projektā Compete4SECAP (2017 –
2020)

 Ieviesta energopārvaldības sistēma 
saskaņā ar ISO 50001 standartu

 Apstiprināts Ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam. 



GALVENĀS GŪTĀS MĀCĪBAS

 Energopārvaldības sistēma: 

 Ne tikai zemu izmaksu pasākums, lai samazinātu enerģijas izmaksas 

pašvaldībām,

 bet arī labs veids, kā veicināt komunikāciju pašvaldības iekšienē, lai 

palielinātu izpratni un ieviestu turpmākus pasākumus.



COVID-19 LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS

 Darba grupas tematiskās tikšanās būtiski veicināja pašvaldības 

darbinieku un vadības iesaisti plāna izstrādē.



Rīgas piemērs: 

 Mērķis klimatneitralitāte 2050. gadā

 14 tematiskās grupas tikšanās

 11 darba grupas tikšanās

 7 tematiskās diskusijas ar plašāku 

publiku



DAŽAS ATZIŅAS NO RĪGAS 

PIEREDZES:

 Komunikācija ir ļoti svarīga

 Sarežģīti un laikietilpīgi, bet dod augļus

 Jālieto ZOOM, vai citas platformas

 Jālieto Slido vai līdzīgas platformas, dalībnieku 

iesaistei

 Liek satikties un sarunāties cilvēkiem no 

dažādiem departamentiem/nodaļām

 Mainīts fokuss: mazāk uz esošās 

situācijas analīzi, vairāk uz pasākumu 

izvēli.





ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMA (ISO 50001)
LĪGA ŽOGLA, EKODOMA



Lietošanas instrukcija 
(ēka, apgaismojuma 
posms, transportlīdzeklis)

Energopārvaldības sistēma 
(pašvaldības infrastruktūra)

Ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata rīcības plāns (visa 
pašvaldības teritorija)

ENERGOPLĀNOŠANAS

LĪMEŅI 

 Energoefektivitātes likums (5.pants): 
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ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMA (EPS)

DARBĪBAS PRINCIPS

 Nosaka ISO 50001 

standarts 

 Centieni efektīvi un 

iedarbīgi panākt enerģijas 

lietderīgu izmantošanu, 

izmantojot pieejamos 

resursus 

 Vidējais enerģijas 

samazinājums: 3-5% gadā 



BŪTISKĀKIE ASPEKTI 

Sistēmas sfēras 
un robežas

•apsaimniekošana

•ēkas, autoparks, 
publiskais 
apgaismojums, 
ūdenssaimniecība

EPS pārvaldība 

•EPS darba grupa

•energopārvaldnie
ks

Energopārskats

•ikgadējs esošās 
situācijas 
novērtējums

•ikgadējo mērķu

•rīcības plāna 
noteikšana

Operatīvā 
darbība

•faktiskās ikdienas 
darbības EPS 
ietvaros ar mērķi 
samazināt 
enerģijas patēriņu

Monitorings

•ikmēneša 
enerģijas patēriņa 
datu uzskaite un 
analīze

Komunikācija

•regulāras 
apmācības

•informācijas 
izplatīšana

•zināšanu 
paaugstināšana



EKODOMA PIEREDZE 

 Darbs pie energopārvaldības sistēmas pašvaldībās 

aizsākās 2014. gads:

 «Energopārvaldnieka rokasgrāmata»; 

 ES projektu «MESHARTILITY» (partneri) un 

«COMPETE4SECAP» (projekta koordinatori); 

 Gatavojam jaunu pieteikumu ES projektam «Own your

SECAP» (projekta koordinatori). 

 Esam rīkojuši seminārus un sagatavojuši materiālus 

pašvaldībām EPS izstrādei un ieviešanai: 

 Vadlīnijas EPS ieviešanai pašvaldībās: 

https://compete4secap.eu/latvija/

 Energopārvaldības sistēmas 

pamatprincipi ir iestrādāti vairāk 

nekā 20 pašvaldību Ilgtspējīgas 

enerģētikas un klimata rīcības 

plānos  

 Esam piedalījušies vismaz 10 

pašvaldību energopārvaldības

sistēmas izstrādē: Daugavpils 

pilsēta, Sigulda, Smiltene, Ventspils 

pilsēta, Bauska, Ķegums, Saldus, 

Tukums, Preiļi, Olaine 

https://compete4secap.eu/latvija/


EPS robežas: 

- 63 pašvaldības ēkas 

- Publiskais apgaismojums 

(32,6 km)

- Pašvaldības autoparks ar 56 

transportlīdzekļiem 

BAUSKAS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
 EPS sākotnējā izstrādes gaita

Izstrāde 

• EPS rokasgrāmata 
(procedūras) 

• Darba grupas 
izveide

• Iesaistīto un 
atbildību 
noteikšana 

Ieviešana 

• Apmācības ar 
iesaistītajiem 

• Enerģijas 
monitoringa 
platformas 
lietošana 

• Individuālas 
tikšanās 

Pārbaude

• EPS iekšējais 
audits 

• Uzlabojumu 
iestrāde / 
ieviešana



BAUSKAS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 

 Rezultāti pēc pirmā gada: 

 Enerģijas ietaupījums: 
2119 MWh (16,9%)

 Izmaksu samazinājums: 
84 tūkst. EUR

 Ieviestie pasākumi: 

1. Ikmēneša enerģijas patēriņa datu uzskaite un analīze 

par pašvaldības ēkām Enerģijas monitoringa 

platformā  

2. Identificēti 10 lielākie siltumenerģijas un 

elektroenerģijas patērētāji – ieviesti pasākumi 

patēriņa samazināšanai 

3. Rīkotas enerģijas taupīšanas sacensības 3 

pašvaldības ēkās viena gada garumā 

4. Energopārvaldnieka individuālas tikšanās ar ēkas 

saimniekiem par enerģijas patēriņa datu analīzi 

saistībā ar ēkas lietotāju uzvedību un 

energoefektivitātes pasākumu ieviešanu 



GALVENĀS GŪTĀS ATZIŅAS 

 ENERGOPĀRVALDNIEKS – galvenais atbaidīgais 

par EPS izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu:

 motivācija mainīt ierasto kārtību 

 spēja labi komunicēt ar darbiniekiem 

 ir tehniskas zināšanas par energoefektivitātes un AER 

risinājumiem  

 Regulāra komunikācija – nodrošina efektīvāku 

EPS ieviešanu un uzturēšanu, jo ir daudz 

iesaistītie: 

 vismaz reizi mēnesi (Enerģijas monitoringa platforma) 

 nodrošināt atgriezenisko saiti – enerģijas patēriņš 

pieaug/samazinās – ko darīt? 

 Vadības atbalsts – motivē darbiniekus sasniegt 

labākus rezultātus

ENERGOPĀRVALDNIEKS

REGULĀRA 
KOMUNIKĀCIJA ar EPS 

iesaistītajiem 

VADĪBAS ATBALSTS 
(komandas darbs)


