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ja vien nav norādīts citādi, visus fotoattēlus autoriem ir nodrošinājuši 
projekta konsorcija dalībnieku pārstāvji.

šo projektu līdzfinansē eiropas komisija programmas “saprātīga enerģija 
eiropai” (iee) (dotācijas nolīgums nr. iee/13-587) ietvaros.

Autori uzņemas vienpersonisku atbildību par šīs publikācijas saturu. 
tā neatspoguļo eiropas savienības viedokli. nedz mazo un vidējo 
uzņēmumu izpildaģentūra (eAsme), nedz eiropas komisija nav atbildīga 
par jebkādu šeit ietvertās informācijas lietojumu.

šis dokuments ir sagatavots eiropas projekta “50000&1seAps – 
energopārvaldība ilgtspējīgiem enerģijas rīcības plāniem” (dotācijas 
nolīgums nr. iee/13-587), kuru programmas “saprātīga enerģija eiropai” 
(iee) ietvaros līdzfinansē eiropas komisija.

pateicības:

šis ziņojums ir izstrādāts projekta 50000&1seAps (“Atbalsts pašvaldībām ilgtspējīgas 
enerģijas rīcības plānu izstrādē un integrēšanā saskaņā ar energopārvaldības sistēmu iso 
50001”) ietvaros. sadarbības partneri, kas deva savu ieguldījumu, lai sasniegtu projekta 
rezultātus, ir norādīti zemāk, savukārt sīkāka informācija par tiem un pašu projektu ir 
pieejama vietnē www.50001seaps.eu.

šā ziņojuma rediģēšanu ir koordinējusi iclei un sogescA. mēs pateicamies visiem mūsu 
projekta partneriem un no ārpuses piesaistītajām ieinteresētajām personām, kuras devušas 
savu ieguldījumu, lai projekts gūtu panākumus un kļūtu par pavērsiena punktu valsts un 
pašvaldības iestāžu īstenotajā energopārvaldībā.
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priekšvārds

projekts “50000&1seAps“ atbalstīja es klimata un enerģētikas plānu īstenošanu, 
inovatīvā veidā popularizējot pilsētu mēru pakta iniciatīvu. mēs atbalstījām vairāk 
nekā 40 pašvaldības (un pašvaldību apvienības) integrētas energopārvaldības 
sistēmas (eps) un ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna (ierp) izstrādē un īstenošanā. 
eps pašvaldībās veidotas atbilstoši starptautiskajam iso 50001 standartam.

lai izstrādātu energopārvaldības struktūru, tika iesaistīti visos pašvaldību 
pārvaldības līmeņos strādājošie. savukārt pašvaldības ierp izstrādē papildus tika piesaistīti arī iedzīvotāji un 
citas iesaistītās personas. tas ļāva pašvaldībām gūt labumu no abu šo instrumentu sinerģijas.

no pieredzes zinām, ka pašvaldībām var būt grūti sekot visām izmaiņām ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, it 
īpaši enerģētikas sektorā, un tieši tam ir domāta eps. kā ieguvums ir pilnveidota, sistemātiska enerģijas datu 
apkopošana un enerģētikas politikas iestrādāšana ikdienas pienākumos.

balstoties uz pēdējos trīs gados gūtajām mācībām, mēs izstrādājām un pilnveidojām vairākus rīkus, kas atrodami 
projekta mājas lapā (www.50001seAp.eu). ceram, ka tie pašvaldībām atvieglos energopārvaldības ieviešanas 
procesu. no iepriekšminētajiem rīkiem jāmin 50000&1seaps vadlīnijas (pirmā vadlīniju versija tika izstrādāta 
projekta “energyformayors” ietvaros), kas palīdzēs labāk izprast eps un ierp integrācijas procesu. to visu 
nodrošināja visu projekta partneru izcilais darbs astoņās dažādās eiropas valstīs.

Marco Devetta
projekta 50000&1SEAPs koordinators, SOGESCA, Itālija
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50000&1seAps projekts nodrošina saskaņotu pieeju 
energopārvaldības sistēmas (eps) un ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plānu (ierp) integrēšanai atbilstoši 
starptautiski atzītiem standartiem un iniciatīvām. 
kā, piemēram, iso 50001, eiropas enerģētikas balvas 
(eeb) vai pilsētu mēru pakts (com), kuru mērķis ir 
ilgtspējīga enerģijas plānošana. projekta konsorcijs, 
kurā apvienojās 13 uz pilsētvides attīstību orientēti 
projekta partneri, palīdzēja 41 pašvaldībai no 8 
valstīm (bulgārijā, Francijā, grieķijā, itālijā, latvijā, 
polijā, rumānijā un spānijā). sadarbība starp 
projekta konsorciju un pašvaldībām bija galvenais 
priekšnosacījums, lai palīdzētu stiprināt iekšējās 
struktūras un atbildības pašvaldībās, kā arī pārvarētu 
tos šķēršļus, kas saistīti ar kvalitatīvu ilgtermiņa 
enerģētikas politikas plānošanu un ieviešanu.

līdz šim daļa iso 50001 prasības jau bija ietvertas 
vairāku pašvaldību ilgtspējīgas enerģijas rīcības 
plānos visā eiropā. ņemot vērā nelielo pieredzi, 
50000&1seAps projekta pieeja bija turpināt stimulēt 
pašvaldības izstrādāt un oficiāli apstiprināt tādu 
enerģētikas politiku, kas atbalsta efektīvāku 
enerģijas izmantošanu. tai skaitā, nosakot konkrētus 
mērķus un uzdevumus, gan energoefektivitātes 
paaugstināšanai, gan atjaunojamo energoresursu 
(Aer) plašākai lietošanai. šī pieeja arī palīdz identificēt 
koriģējošos pasākumus un iespējamos uzlabojumus 
ierp plānošanā, vienlaikus citiem ieinteresētajiem 
uzskatāmi parādot dažādus instrumentus efektīvai 
ierp īstenošanai. iso 50001 standarts piedāvā 
metodes, kas palīdz kontrolēt ierp ilgtermiņa mērķus 
atbilstoši galvenajiem energoefektivitātes rādītājiem. 
tas savukārt ļauj pašvaldībām labāk kontrolēt 
sasniegto progresu un piedāvā spēju viegli pārskatīt 
un pielāgot plānotos pasākumus. pašvaldībām ir 
iespēja uzsākt enerģijas patēriņa datu analīzi savās 
ēkās un citos infrastruktūras objektos, kā arī ietekmēt 
šo objektu energoefektivitātes rādītājus. 

visbeidzot standarta vērtība ir uzsvērt faktu, ka eps 
ieviešana var palīdzēt pašvaldībām iesaistīt vietējo 
sabiedrību un uzlabot tās izpratni par kopējām 
vajadzībām un iespējām, kā arī nodrošināt efektīvāku 
komunikāciju attiecībā uz videi draudzīgāku un 
efektīvāku enerģijas lietojumu. 

projekts 50000&1seAps ir centies īstenot piecus 
galvenos uzdevumus, kuri ir noteikti kā būtiskākie 
elementi, kas ir jāatrisina, lai pilsētu mēru pakta 
ietvaros atbalstītu vietējās pašvaldības:

• izstrādāt saskaņotu metodi eps integrācijai 
(atbilstoši iso 50001) pašvaldību ilgtspējīgas 
enerģijas rīcības plānos, veicinot atbalsta 
struktūru kapacitāti (ar eps atbalstītāju 
starpniecību);

• pārvarēt ar tehnoloģijām nesaistītus 
šķēršļus, izmantojot atbilstošus kapacitātes 
paaugstināšanas pasākumus, kā piemēram, līdz-
sadarbību (peer-to-peer), tīklošanu un īpašas 
apmācības. tādā veidā radot vidi, kur pieredzes 
bagātākās pašvaldības atbalsta struktūras 
(apmācošie eps atbalstītāji = pilsētu mēru 
pakta koordinatori un atbalstītāji, enerģētikas 
aģentūras, speciālisti) valstu un es līmenī 
nodrošina atbalstu “mazāk pieredzējušajām” 
pašvaldībām;

• izstrādāt, īstenot un uzraudzīt pašvaldības 
eps integrēšanu ierp (saskaņā ar iso 50001), 
efektivizējot vietējos resursus, piesaistot 
iesaistītās personas un informējot sabiedrību, 
lai nodrošinātu visaptverošu pieeju ilgtspējīgai 
enerģijas plānošanai;

50000&1seaps projekta galveNie mērķi

• radīt saskaņotu pieeju eps un ierp integrēšanai un šīs 
pieejas turpmāku izmantošanu visā eiropā. 

• izstrādāt, īstenot un uzraudzīt ierp eiropas pašvaldībās 
atbilstoši iso 50001 un citiem vispāratzītiem 
energopārvaldības standartiem.

• Atbalstīt ilgtspējīgas enerģijas politikas formālu ieviešanu 
projekta ietvaros un pēc projekta beigām, nodrošinot 
efektīvu ierp īstenošanu.

• veicināt projekta rezultātu izplatīšanu, lai paaugstinātu 
zināšanas šajā jomā un paplašinātu pilsētu mēru pakta 
parakstītāju, koordinatoru un atbalstītāju skaitu, izmantojot 
projekta eps+ierp pieeju.



8 • izmantot eps+ierp pieeju, kas garantē 
ilgtspējīgas enerģētikas politikas 
institucionalizāciju un nodrošina ierp 
saskaņotu īstenošanu projekta darbības laikā 
un pēc tās beigām. to var panākt, veidojot 
eps organizatorisko pamatu kā daudzpusīgu 
pieeju vietējā līmeņa enerģētikas politikas 
veidotāju apvienošanai, iesaistot visu atbildīgo 
pašvaldības nodaļu un citu institūciju pārstāvjus;

• dalīties ar apmācības rīkiem, tehniskajām 
vadlīnijām un motivējošiem materiāliem, kas 
pašvaldībām ļauj atdarināt eps+ierp pieeju un 
izmantot tās priekšrocības un sniegtās iespējas.

50000&1seaps metode: eps+ierp 

eps+ierp pieejas mērķis ir stiprināt ierp formālo integrāciju pašvaldībā un uzlabot pašvaldības darbinieku zināšanas 
energoplānošanā, kā arī viņu profesionālo kompetenci, nodrošinot īpašas apmācības un dažādus instrumentus. tā 
kā 50000&1seAps galvenā uzmanība ir vērsta uz energopārvaldības sistēmas ieviešanu vietējās pašvaldībās, tad 
iso 50001 prasību ievērošana ir svarīgākais solis efektivitātes un konsekvences pilnveidošanā gan īstenojot, gan 
uzraugot ar ierp saistītās darbības. iso 50001 neprasa noteikt īpašus kvantitatīvus rādītājus un mērķus, kamēr 
ierp gadījumā ir noteikti skaidri mērķi – samazināt co2 emisijas par 20% līdz 2020.gadam. iso 50001 drīzāk paļaujas 
uz kvalitatīvajiem energoefektivitātes rādītājiem, kuri norādīti zemāk redzamajās tabulās.

1.tabula: EPS lietotie tiešajai enerģijas izmantošanai noteiktie energoefektivitātes rādītāji

2.tabula: Daži IERP lietotie energoefektivitātes rādītāji (enerģijas bilances noteikšanai un veikto pasākumu monitoringam)

tiešā eNerģijas izmaNtošaNa eNergoeFektivitātes rādītājs

elektroenerģijas patēriņš ēkās, objektos un infrastruktūrā kWh/m² mēnesī

elektroenerģijas patēriņš sabiedriskajām apgaismojuma 
sistēmām

kWh/gaismekli mēnesī

siltumenerģijas patēriņš ēkās, objektos un infrastruktūrai kWh/m² mēnesī (ar klimata korekciju)

transporta degvielas patēriņš l/100 km mēnesī

ar ierp aktivitātēm saistītie eNergoeFektivitātes rādītāji

kopējais elektroenerģijas patēriņš kWh/iedzīvotāju gadā

elektroenerģijas patēriņš, atbilstoši sektoriem* kWh/gadā

kopējais dabasgāzes patēriņš tūkst.m³/gadā

dabasgāzes patēriņš, atbilstoši sektoriem* tūkst.m³/gadā
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* Galvenie sektori: dzīvojamais sektors, rūpniecība, lauksaimniecība un terciārais.

degvielas tirdzniecība privātajam transportam t/gadā

elektroenerģijas ražošana no Aer, atbilstoši sektoriem* kWh/gadā vai kWh/kWel

siltumenerģijas ražošana, atbilstoši sektoriem* kWh/gadā vai kWh/m²

kopējais enerģijas patēriņš uz vienu cilvēku mWh/iedzīvotāju

kopējais enerģijas patēriņš dzīvojamajā sektorā mWh/iedzīvotāju

kopējais enerģijas patēriņš rūpniecībā mWh/uzņēmumu

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas no Aer attiecībā 
pret enerģijas bruto patēriņu teritorijā

%

A-klases ēku attiecība pret ēku kopējo skaitu teritorijā %

energoefektivitātes pasākumi privātajās dzīvojamajās ēkās energoefektivitātes pasākumu skaits vai ietaupītās mWh/gadā

iso 50001 galvenais mērķis ir panākt nepārtrauktu 
energoefektivitātes uzlabošanu pašvaldībā. 
standartā nav noteiktas skaitliskas vērtības vai 
konkrēti kvantitatīvi mērķi attiecībā uz ietaupāmo 
siltumenerģiju, elektroenerģiju vai co2 emisiju 
samazinājumu. standarts mudina pašvaldības īstenot 
un ievērot stingras tiesiskās prasības attiecībā uz 
enerģijas patēriņu, lai tā varētu izveidot sistēmu 
un procesus, kas nepieciešami energoefektivitātes 
uzlabošanai. izveidotās un ieviestās sistēmas 
atbilstību standartam pēc tam pārbauda 
neatkarīgas akreditētas struktūras. iso 50001 
metode prasa padziļinātu pašvaldības enerģijas 
patēriņa analīzi atbilstoši konkrētiem, piemērotiem 
energoefektivitātes rādītājiem, kas ietver ārējos un 
vides mainīgos faktorus, kuri var ietekmēt enerģijas 
patēriņu. 

kopumā tradicionālā ierp metodoloģija un uz eps 
vērstā iso 50001 pieeja ir diezgan līdzīgas viena otrai. 
tomēr pastāv arī dažas nozīmīgas atšķirības (skatīt 1. 
un 2.tabulu). izstrādājot tikai ierp, pašvaldība vairāk 
paļaujas uz vispārīgām aplēsēm nekā konkrētiem 
mērījumiem, ko nodrošina eps metode. Abu metožu 
apvienošana var palielināt jebkura ierp efektivitāti, 
kas pozitīvi pēc tam ietekmē arī pakalpojuma, 
privāto un citus sektorus. konkrētu, kvalitatīvu 
energoefektivitātes rādītāju ikmēneša mērījumi 
salīdzinājumā ar dažādām gada bāzes līnijām var 

palīdzēt pašvaldībai pilnveidot savas zināšanas 
vairākās jomās. Apzinot enerģijas patēriņu dažādos 
sektoros savā teritorijā, pašvaldība var izstrādāt 
daudz konkrētākus pasākumus energoefektivitātes 
uzlabošanai. tas pilnveido pašvaldības darbu, kā 
arī kalpo kā paraugs, lai stimulētu privāto sektoru, 
iedzīvotājus un citas iesaistītās puses taupīt enerģiju 
un novērst turpmākas co2 emisijas pašvaldības 
teritorijā.



10 iso 50001 uN eps

energopārvaldības sistēmu regulē starptautiskais 
standarts (eiropas standarts en) iso 50001, 
kuru apstiprināja 2011.gadā un kas nomainīja 
eiropas standartu en 16001:09. standarta mērķis 
ir ļaut organizācijām īstenot sistemātisku pieeju 
energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai, jo īpaši ar 
energoefektivitātes un citiem taupības pasākumiem 
un ikgadējiem enerģijas pārskatiem. tādējādi 
standarts var nodrošināt arī būtisku atbalstu, lai 
noteiktu  panāktā co2 emisiju samazinājumu.

standarta oficiālajā mērķī  ir noteikts, ka iso 50001 
“nosaka prasības, kas ir piemērojamas enerģijas 
patēriņam un tā jomām, tostarp mērījumiem, 
dokumentācijai un pārskatiem, projektiem un 
iepirkumiem attiecībā uz iekārtām, sistēmām, 
procesiem, kā arī personāla piesaistei, kas ietekmē 
energoefektivitātes rādītājus.” standarts nosaka 
pienākumu sākotnēji izveidot uzraudzības un 
vērtēšanas kritērijus, lai noteiktu atbilstošus rādītājus 
un pieņemtu lēmumus attiecībā uz izmērītājiem un 
sagaidāmajiem rezultātiem.

iso 50001 satur konkrētas, objektīvi pārbaudāmas 
prasības, kas nozīmē, ka šis standarts nav tikai 
vadlīniju kopums, bet starptautiski atzīts standarts, 
kas ir piemērots trešo personu sertifikācijai. no otras 
puses, tas nenosaka konkrētas prasības attiecībā uz 
enerģijas patēriņu ārpus pašvaldības enerģētikas 
politikā noteiktajiem mērķiem un saistošajiem 
normatīvajiem aktiem. divas dažādas organizācijas, 
kas veic līdzīgas darbības, bet ir noteikušas dažādas 
energoefektivitātes rādītāju vērtības, var abas atbilst 
standarta prasībām.

eps plāNošaNa uN īsteNošaNa

iso 50001 ir atbilstošs standarts, lai to piemērotu 
jebkāda veida organizācijai, ieskaitot valsts un 
pašvaldības iestādes. šeit sniegtās vadlīnijas ir 
īpaši vērstas uz aspektiem, kas palīdz tās piemērot 
pašvaldībās vai jebkurās citās iestādēs, kuras ir 
ieinteresētas izmantot šo standartu, lai uzlabotu ierp 
pārvaldību. eps process saskaņā ar iso 50001, ietver 
vairākus posmus – enerģētikas politikas izveidi un 
apstiprināšanu, plānošanu, īstenošanu un uzraudzību. 
taču tāpat arī ietver punktus attiecībā uz pārbaudēm, 
auditiem un pārskatiem, kas, var izraisīt koriģējošas 
darbības un uzlabojumus eps, kad tā jau ieviesta. 
turklāt, iteratīvo pieeju energopārvaldībai, kuras 
pamatā ir pdpr cikls (plāno, dari, pārbaudi, rīkojies), 
kurš pazīstams arī kā deminga cikls, varētu realizēt 
pašvaldības iekšienē un pašvaldības izstrādātajā ierp 
(skatīt 1.attēlu zemāk).

saskaņā ar iso 50001 prasībām vadošā organizācija 
(50000&1seAps projekta gadījumā – pašvaldības) ir 
struktūra ar augstāko atbildību, lai gan pašvaldība 
pie eps izstrādes var pieaicināt koordinatorus un/
vai citas atbalstošās struktūras (piemēram, k&s). 
kopā ir jānosaka eps robežas un sfēras, pašvaldībai 
ir jāapstiprina enerģētikas politika, kā arī jāidentificē 
dažādi enerģijas izmantošanas veidi un jānosaka 
prioritātes, kā arī jāatceras atbilstošās normatīvo 
aktu prasības. turklāt pašvaldībām ir jānosaka 
energoefektivitātes rādītāji, kas nepieciešami 
energoefektivitātes mērīšanai, bet kas ir saistīti ne 
tikai ar izmērāmiem mērķiem, bet arī ar praktiskām 
iespējām energoefektivitātes uzlabošanā.

staNdarti kā dziNējspēks Nevis apgrūtiNājums

kad pašvaldība izstrādā savu energopārvaldības sistēmu un 
sertificētājs novērtē, kā tā atbilst iso 50001 prasībām, ir jāpatur 
prātā, ka mērķis ir palīdzēt pašvaldībai taupīt enerģiju, nevis 
radīt jaunus noteikumus, procedūras vai pierakstus. standarta 
mērķis ir palīdzēt pašvaldībām izstrādāt un uzturēt:

• enerģijas pārskatus, kurus var salīdzināt ar sākotnējiem izejas 
datiem par enerģijas lietojumu;

• enerģijas patēriņa samazinājumu, kas noteikts ar ticamiem 
energoefektivitātes rādītājiem; un

• monitoringa plānu, kas kalpo kā mēraukla energoefektivitātes 
uzlabošanai, uzlabo konkurētspēju un identificē gan izmaksu, 
gan co2 emisiju iespējamos samazinājumus.

1 Pateicoties projektam “Enerģija pašvaldību vadītājiem” (Energy for Mayors):  
www.energyformayors.eu

1.attēls: PDPR ciklu var piemērot standartiem parasti iteratīvā 
veidā (Wikipedia: PDCA,  CC J. Vietze.)
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50000&1seAps metodoloģiju kopumā raksturo 
eps+ierp pieeja. tās pamatā ir pdpr cikla, kas 
raksturīgs daudziem iso standartiem, iestrādāšana jau 
izveidotajā ierp plānošanas kārtībā, īpašu uzmanību 
vēršot šīs pieejas institucionalizācijai. šajā nodaļā ir 
aprakstīta 50000&1seAps metodes pamatstruktūra, 
kas iedalīta četros galvenajos posmos.

procesa iNstitucioNalizācija uN 
eNerģētikas politikas izstrāde

patiesas institucionālas saistības ir pirmais solis 
eps+ierp izveidē. saskaņā ar ierp prasībām formālais 
pilsētu mēru pakta parakstīšanas akts simbolizē brīdi, 
kad pašvaldības vadītājs uzņemas saistības savas 
pašvaldības vārdā atbalstīt es ilgtspējīgas enerģētikas 
politiku. tikmēr saskaņā ar eps prasībām atbilstošas 
enerģētikas politikas izstrāde un apstiprināšana 
ir pirmais apzinātais pašvaldības solis panākt 
energoefektivitātes uzlabojumus. 
jebkurā gadījumā 50000&1seAps ietvaros tieši 
pašvaldības uzņemas saistības attiecībā uz enerģijas 
patēriņa samazinājumu. parasti tas ir pašvaldības 

vadītājs un viņa/viņas administrācija, kas atbild par 
stratēģisko pārvaldi. tas nozīmē, ka visi pašvaldības 
politiskie pārstāvji (pašvaldības vadītājs, vadītāja 
vietnieki, padomnieki u.c.) kopā nosaka konkrētus 
sasniedzamos mērķus, kā arī sadala pilnvaras 
un pienākumus pašvaldības administrācijā, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgas enerģētikas politikas izstrādi 
un īstenošanu. jo īpaši pašvaldības politiskajiem 
pārstāvjiem ir jānosaka un jānodrošina:

• energoefektivitātes pastāvīgu uzlabošanu;

• ietvara, informācijas un resursu pieejamību, kas 
nepieciešami enerģētikas mērķu, uzdevumu un 
pamatnostādņu izpildei, kontrolei, pārskatam un 
atjaunināšanai;

• atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas saistītas 
ar pašvaldības enerģijas izmantošanu, ieskaitot 
ee un Aer;

• atbalstu energoefektīvu produktu/pakalpojumu, 
kas nepieciešami pašvaldības darbībā, 
iepirkumiem; un

• atbilstošu komunikāciju saistībā ar ierp 
mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem iekšēji 
visos pašvaldības līmeņos un ārēji – ar 
iedzīvotājiem un citām iesaistītajām personām.

lai arī integrētas eps+ierp metodes iztrādei un 
īstenošanai ir nepieciešami visi iepriekšminētie 
punkti, iespējams, vissvarīgākais valsts un 
pašvaldības iestāžu uzdevums ir enerģētikas 
jautājumus iestrādāt plašāka mēroga 
lēmumu pieņemšanas procesos. pašvaldības 
energoefektivitātes pastāvīga uzlabošana ne tikai 
pakāpeniski samazina ietekmi uz vidi, bet arī veicina 
efektīvāku budžeta resursu izlietojumu. pašvaldībām 
patiesībā vajadzētu tiekties radīt ilgtspējīgas 
pārvaldības institūtu visās tās darbībās, piemēram, 
pievērošot uzmanību ilgtspējīgu un efektīvu 
produktu un pakalpojumu analīzei, veidošanai un 
iepirkšanai.
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nākamais solis pašvaldībai pēc enerģētikas 
politikas mērķu un uzdevumu formalizēšanas 
(institucionalizācijas) ir skaidra lomu, atbildības un 
pieejamo resursu noteikšana, kas nepieciešami 
eps un ierp izveidei un ieviešanai. tas nozīmē, ka 
pašvaldības vadībai ir jāapliecina sava apņemšanās 
nepārtraukti uzlabot eps un ierp, pielāgojot un/vai 
reorganizējot pašvaldības struktūru tā, lai radītu 
visus nepieciešamos apstākļus izvirzīto mērķu 
sasniegšanai, tai skaitā nozīmējot personālu, kas eps 
un ierp ietvaros pildīs konkrētus pienākumus.
jebkurā organizācijā, kas vēlas īstenot eps, tai skaitā 
pašvaldībā, šis process parasti tiek realizēts bez 
aizķeršanās, ja tiek izveidota zināma hierarhija, 
kur katram atbildības līmenim ir skaidri noteikta 
loma un pienākumi. projekta 50000&1seAps 
ietvaros pašvaldību vadība (domes priekšsēdētājs 
vai vietnieks) pildīja augstākās vadības lomu. 
viņi savukārt ieceļ vienu vai vairākus pārstāvjus 
(piemēram, izpilddirektoru un energopārvaldnieku), 
kuri ir pilnvaroti nodrošināt, lai eps+ierp process tiktu 
efektīvi izstrādāts, īstenots, uzturēts un pastāvīgi 
pilnveidots atbilstoši enerģētikas politikas mērķiem 
un uzdevumiem.

eps darbību parasti koordinē pašvaldības 
energopārvaldnieks un viņas/viņa tehniskais 
personāls, kas veido enerģētikas grupu. 
energopārvaldnieki vislabāk darbojas, ja viņiem ir 
uzticēti ne tikai tehnisko jautājumu nodrošināšana, 
bet viņiem ir arī pilnvaras pārvaldīt savus 
cilvēkresursus un tieši sazināties ar atbildīgajiem 
vadības pārstāvjiem, tai skaitā pašvaldības vadītāju 
(ja nepieciešams). energopārvaldniekam arī jāspēj 
deleģēt lomas un pienākumus un noteikt atbilstošās 
kompetences pārējiem savas grupas dalībniekiem. 
Atkarībā no eps mērķiem, kā arī piesaistītā personāla 
skaita, enerģētikas grupa visefektīvāk var darboties, ja 
tajā oficiāli ir iesaistīti speciālisti no dažādām nodaļām, 
ieskaitot arī tos, kuru specializācija nav saistīta ar 
enerģētiku. 
eiropas pašvaldības eps un ierp izveides procesā 
parasti iesaista savus speciālistus no četrām nodaļām 
(kā norādīts zemāk 3.tabulā). šāda daudzšķautņaina 
komanda palīdz nodrošināt to, lai eps efektīvi risinātu 
un novērstu būtiskus administratīvos un tehniskos 
šķēršļus, kas saistīti ar enerģijas lietojumu tās 
teritorijā.

3. tabula: Visbiežāk Enerģētikas grupā iesaistīto pašvaldību pārstāvju saraksts dažādās Eiropas pašvaldībās

Nodaļa pašvaldībā atbildīgi

Administrācija un personāla daļa līgumi un publiskie iepirkumi

Finanses un nodokļi
publiskie iepirkumi

grāmatvedība

Attīstības plānošana 

sabiedriskās būves

pilsētplānošana

vide

energopārvaldība

ēku, objektu un apgaismojuma sabiedriskā apsaimniekošana

tehniskais birojs

datu analīze

pakalpojumi iedzīvotājiem skolu un izglītojamo pārvadāšana
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tiklīdz gan formāli (balstoties uz politisko apņemšanos), 
gan praktiski (novirzot noteiktus cilvēkresursus, 
tehniskos un finanšu līdzekļus) ir izstrādāta eps+ierp, 
pašvaldība ir gatava uzsākt ieviešanu. šajā brīdī 
organizācijai, šajā gadījumā – pašvaldības enerģētikas 
grupai, jāievieš, jādokumentē un jāīsteno izvirzītajiem 
enerģētikas politikas mērķiem atbilstošu enerģētikas 
plānošanas procesu, koncentrējoties uz pastāvīgu 
energoefektivitātes uzlabošanu, ievērojot atbilstošās 
normatīvo aktu prasības. īstenošanas posma pirmais 
solis izriet no formāla enerģētikas pārskata un izejas 
datu (bāzes līnijas) noteikšanas. enerģētikas grupai 
ir jāizstrādā, jādokumentē un pēc tam arī katru gadu 
jāpārskata un jāpapildina visaptverošs enerģētikas 
pārskats, lai noteiktu prioritātes tiem pasākumiem, 
kuri ir iekļauti ierp.  šim enerģētikas pārskatam īpaši 
vajadzētu:

• identificēt un analizēt visus enerģijas avotus un 
lietojumu (gan tiešo, gan netiešo);

• novērtēt vēsturisko un pašreizējo enerģijas 
lietojumu/patēriņu (gan tiešo, gan netiešo);

• nodalīt enerģijas lietojumu/patēriņu pašvaldības 
vajadzībām: objektiem, iekārtām, sistēmām, 
automašīnām, procesiem un personālam;

• nodalīt privātajos sektoros lietoto enerģiju 
atbilstoši ierp prasībām; un

• noteikt energoefektivitāti un veikt enerģijas 
lietojuma un patēriņa nākotnes aplēses.

izmantojot šādu pieeju, pašvaldība var noteikt, 
īstenot un uzturēt dokumentētus enerģētikas 
plānus un uzdevumus, kas atbilst pašvaldības 
enerģētikas politikai. enerģētikas pārskatā ietvertā 
energoefektivitātes analīze ir fundamentāls solis, 
lai noskaidrotu, kur, kāpēc un kā ieguldīt resursus 
ar mērķi uzlabot energoefektivitāti un kontrolēt 
īstenoto pasākumu efektivitāti. nepārtraukta 
energoefektivitātes uzlabošanas nodrošināšana ir 
eps+ierp pieejas galvenais mērķis. tas nozīmē, ka 
pareizu energoefektivitātes rādītāju izvēlēšanās un 
lietojums ir galvenais rīks, kas raksturo pašvaldības 
virzību pretī energoefektivitātei.

rezultātu koNtrole uN pārskats

enerģijas patēriņa monitorings ir eps+ierp metodes 
pamatprasība, jo ar tās palīdzību var izvērtēt īstenoto 
pasākumu rezultātu efektivitāti vai to neesamību. 
pašvaldībai ir jānodrošina pietiekama galveno 
darbības rādītāju kontrole, kas raksturo pašvaldības 
energoefektivitāti, kā arī energoefektivitāti privātajā 
sektorā. Apņemšanās īstenot eps+ierp metodi 
nozīmē, ka pašvaldībai ir jāspēj kontrolēt tiešo 
enerģijas lietojumu, ievērojot eps prasības, un 
vienlaikus pārņemt eps metodoloģiju, lai kontrolētu 
privātā sektora energoefektivitāti atbilstoši 
konkrētiem rādītājiem, kā minēts iepriekš. nākamie 
galvenie rādītāji, kas jāņem vērā, ir ierp īstenošanas 
efektivitāti raksturojošie rādītāji, kas sniedz 
izvērtējumu par plānoto mērķu un uzdevumu izpildi, 
kā arī faktiskā un prognozētā enerģijas patēriņa 
salīdzinājumu.

pašvaldībām arī jānosaka un periodiski jāpārskata 
mērījumu nepieciešamība atbilstoši kontekstam 
un pilsētu mēru pakta vadlīnijām (piemēram, 
monitoringa ziņojuma laika grafikam). neatkarīgi no 
izvēlētās monitoringa sistēmas, būtiski ir apsvērt, kā 
pašvaldība var pētīt, reaģēt un atbildēt uz būtiskām 
novirzēm enerģijas patēriņā. Ar šādu mērķi veikto 
mērījumu infrastruktūra var būt gan komunālo 
pakalpojumu sniedzēju jau uzstādītie skaitītāji, gan 
īpaša programmatūra, kas savienota ar visaptverošu 
monitoringa aparatūru. šī izvēle ir jāizdara, 
nodrošinot līdzsvaru starp monitoringa efektivitāti un 
nepieciešamajiem ieguldījumiem. 

lai nodrošinātu ilgtspējīgu un sistemātisku enerģijas 
datu uzskaiti un analīzi, kas ir viens no veiksmīgas 
energopārvaldības stūrakmeņiem, daugavpils 
pilsēta un siguldas novada pašvaldība ar 2017.gadu 
ir uzsākušas lietot enerģijas monitoringa platformu 
www.energoplanosana.lv. enerģijas monitoringa 
platformu ir radīta tieši pašvaldībām, lai visi iesaistītie 
- gan energopārvaldnieks, gan citi par ēku vai objektu 
atbildīgie, paši varētu veidot enerģijas patēriņa 
datubāzi un pēc tam šos datus ērti pārskatīt un 
analizēt energopārvaldības pasākumu veikšanai.
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lai veicinātu izpratni par to, kādus pasākumus 
pašvaldības var īstenot ierp un eps ietvaros, 
50000&1seAps projekta konsorcijs sadarbojās ar 
dažādām iesaistītajām pusēm (valsts līmeņa un 
vietējiem partneriem) visā eiropā, lai palīdzētu 
pašvaldībām praktiski eps integrēt ierp. lai citām 
pašvaldībām eiropā un citviet rādītu piemēru, kā 
ieviest eps un ierp pasākumus, 50000&1seAps 
ietvaros pašvaldības veica šādus četrus galvenos 
soļus:

 visatbilstošāko darbību atlase uN 
laika plāNošaNa

eps pašvaldības sadarbībā ar tehniskajiem 
50000&1seAps partneriem, izvēlējās 3 visatbilstošākās 
(nepieciešamākās) darbības, ko īstenot pirmajā gadā 
pēc ierp apstiprināšanas.

 FiNaNsējuma iespējas uN līdzsadarbība

katrs tehniskais partneris strādāja ar mērķi atrast 
piemērotākos finanšu risinājumus eps un ierp 
pasākumu finansēšanai pašvaldībās. tas tika panākts, 
izmantojot koučingu un daloties partneru pieredzē un 
profesionālajās zināšanās par finanšu rīkiem un labo 
praksi. tādējādi tika veicināti valsts un/vai privātie 
ieguldījumi atlasītajos pašvaldību projektos ar mērķi 

samazināt  co2 emisijas, palielināt energoefektivitātes 
pasākumu apjomu un/vai ražot (vairāk) atjaunojamās 
enerģijas no vietējiem energoresursiem.

 plāNoto darbību īsteNošaNa

50000&1seAps projekta ietvaros atbildīgais valsts 
partneris uzraudzīja vismaz trīs dažādu eps un 
ierp pasākumu īstenošanu katrā pašvaldībā. Ļoti 
mazu pašvaldību gadījumā tika apsvērta projektu 
apvienošana, tajos iesaistot vairāk nekā vienu 
pašvaldību. šāda iespēja tika izvēlēta, ja projekts 
nodrošināja pievienoto vērtību: papildus piesaistītu 
finansējumu no kādiem noteiktiem fondiem un/vai ja 
tas nodrošināja lielāku ietekmi. līdzīgi gadījumos, kad 
tika izstrādāts apvienotais ierp vairākām pašvaldībām, 
tika nodrošināta arī vienas kopīgas energopārvaldības 
sistēmas izveide (piemēram, pašvaldību apvienību 
uzdevumā). tāpāt, pati par sevi pievienotā vērtībā ir 
tam, ka 50000&1seAps ietvaros īstenoti  daudzpusēji 
pasākumi, kuros vienlaicīgi iesaistītas vairākas 
pašvaldības, veicinot to sadarbību.

 eps ieviešaNa

projekta partneri palīdzēja pašvaldībām gūt labumu 
no visām struktūrām un procesiem, kas izstrādāti citu 
projekta 50000&1seAps aktivitāšu ietvaros. jo īpaši 
50000&1seAps partneri sadarbojās ar pašvaldībām, 
lai ieviestu eps saskaņā ar iso 50001 prasībām, kā 
rezultātā pašvaldībās ir:

• efektīvs procedūru ietvars, struktūras un citas 
sastāvdaļas; 

• resursu, lomu, pienākumu, kompetences un 
pilnvarojumu sadalījums;

• iekšējās un ārējās komunikācijas vadība; un

• eps dokumentācijas lietvedība un pienācīga 
darbības kontrole.
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īsteNoto eps+ierp pasākumu kopējā ietekme

kopumā 50000&1seAps pašvaldības 8 partnervalstīs ieviesa 143 pasākumus, kas tika ieplānoti pašvaldību ierp 
un eps, ievērojot augstāk uzskaitītos četrus soļus. konkrētie īstenoto pasākumu veidi un sīkāka informācija par to 
īstenošanu katrā valstī ir aprakstīti sadaļās zemāk. pasākumu rezultātā ir investēti vairāk nekā 131 miljons eur, 
kā rezultātā samazinātas co2 emisijas par vismaz 421 tūkst. tonnām gadā un ietaupītas vairāk nekā 2010 gWh 
siltumenerģijas. pārējie sasniegtie rezultāti uzskaitīti 4.tabulā.

eNergoeFektivitātes rādītāji (progNozētie) visās mērķa valstīs kopumā

siltumenerģijas ietaupījums 2 014 gWh /gadā

elektroenerģijas ietaupījums 44 899 mWh/gadā

degvielas ietaupījums 55 725 mWh /gadā

co2e emisiju ietaupījums 421 036 tco2e/gadā

elektroenerģijas ražošana no Aer (jauni avoti) 64 710 mWh/gadā

Aer siltumenerģijas ražošana (jauni avoti) 1 832 mWh /gadā

investīcijas 131,78 miljoni eur

radītās darbavietas (jaunas) ≥180

4. tabula: 50000&1SEAPs ietvaros īstenoto 143 EPS+IERP pasākumu rezultāti
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Apvienojot noteiktus energoefektivitātes rādītājus 
ir radīta jauna atskaites sistēma, kuru ir vērts izpētīt 
dziļāk, piemēram, valstu co2 emisijas samazinājuma 
izmaksas (skatīt 3.attēlu). šīs izmaksas aprēķinātas 
aptuveni, ņemot vērā visos pasākumos veikto 
ieguldījumu kopsummu, salīdzinājumā ar sagaidāmo 
co2 emisiju daudzuma samazinājumu šo ierp 
pasākumu laikā (kopumā tiek pieņemts, ka visu 
pasākumu (darbību) termiņš ir 15 gadi katram). 
mazākās co2 emisiju samazinājuma izmaksas tika 
panāktas polijā (ieguldīti 187 eur, lai panāktu 1 tonnas 
co2 emisiju samazinājumu). no otras puses, rumānijā 

īstenotajiem pasākumiem ir augstākās īpatnējās 
izmaksas (4 272 eur/tco2), bet lielākais piesaistītais 
finansējums. vidējās co2 emisiju samazinājuma 
izmaksas visās astoņās valstīs, balstoties uz šiem 
konkrētajiem 143 pasākumiem, ir 1214 eur/tco2. 
tomēr tāpat jāpiemin, ka detalizēta co2 emisiju 
samazinājuma izmaksu analīze ir atkarīga vēl no 
vairākiem papildus faktoriem, kas visticamāk varētu 
mainīt šeit attēlotās vispārīgās vērtības (piemēram, 
ieguldījumu apmērs pasākumā, dažādu kurināmo 
izmantošana, atbilstošais co2 emisiju faktors u.c.).

2 attēls: Konkrētās  CO2  emisiju samazinājuma izmaksas un īstenoto pasākumu skaits katrā valstī.

5. tabula: 50000&1SEAPs projekta ietvaros sertificētās EPS astoņās ES valstīs

50000&1seaps projekta ietvaros sertiFicētās eps 

valsts pašvaldība sertiFicēšaNas datums

bulgārija

1. bratsigovo Feb. 2017

2. chepelare Feb. 2017

3. nedelino Feb. 2017

4. rudozem Feb. 2017

5. zlatograd Feb. 2017

FraNcija

1.communauté d’agglomération du muretain Apr. 2017

2. ville de lorient procesā

3. ville de tours jūn. 2016

4. communauté d’agglomération tours plus jūn. 2016

LATVIJA BULGĀRIJA ITĀLIJA RUMĀNIJA FRANCIJA SPĀNIJA GRIEĶIJA POLIJA
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valsts pašvaldība sertiFicēšaNas datums

grieķija

1. metamorfosi jūn. 2016

2. Filothei-psychiko jūn. 2016

3. iraklelio procesā

4. lavreotiki (lavrio) okt. 2017

5. papagou - cholargou okt. 2017

6. Alimos procesā

itālija

1. pordenone jūn. 2016

2. montecchio maggiore okt. 2016

3. marostica Apr. 2017

4. Federazione dei comuni del camposapierese (11 municipalities) jūn. 2017

latvija

1. daugavpils dec. 2016

2. cēsis jūn. 2017

3. smiltene jūl. 2017

4. sigulda jūn. 2018

5. ādaži jūl. 2017

polija

1. słupsk procesā

2. sztum procesā

3. grybów procesā

4. pilzno procesā

5. Żyraków procesā

6. zarszyn procesā

rumāNija

1. sannicolau mare procesā

2. caransebes procesā

3. Faget procesā

4. ineu procesā

5. otelu rosu procesā

6. lugoj procesā

7. resita procesā

spāNija

1. carballiño okt. 2017

2. barco de valdeorras procesā

3. Xinzo de limia okt. 2017

4. celanova procesā

5. cartelle procesā

kopā 52

(atbilstoši lr 
energoefektivitātes 

likuma prasībām)



18 labās prakses piemēri ierp īsteNošaNā uN eps ieviešaNā

šeit jūs atradīsiet labās prakses piemērus visās 
projekta 50000&1seAps mērķa valstīs. daži no 
pasākumiem ir norādīti ierp, savukārt citi ir vērsti 
uz energopārvaldības sistēmas integrēšanu 
pašvaldības darbībā. ierp ietvertie pasākumi var 
būt saistīti gan ar fiziskām izmaiņām pašvaldības 
objektos, piemēram, saules paneļu uzstādīšanu 
vai ēkas renovāciju, gan var būt ne tik taustāmi - kā 
informatīvās kampaņas vai politiskās reformas. šeit 
ietverti pasākumi, kas veikti, ņemot vērā pašvaldības  
vadības lēmumu pēc iepazīšanās ar eps ieguvumiem, 
taču to mērķis parasti ir konkrētāks – īstenot dzīvē 
konkrētas ierp prioritātes.

uz eps vērstie pasākumi parasti ir veids, kā restrukturizēt enerģētikas vadības procesus (neatkarīgi no tā, vai 
tā ir elektroenerģija, siltumenerģija, dzesēšana, karstā ūdens apgāde vai autotransporta degviela). šāda veida 
organizatoriskas iniciatīvas var realizēt salīdzinoši vienkārši, pārkārtojot pašvaldības darba kārtību (piemēram, 
uzsākot komunikāciju starp departamentiem vai konkrētus enerģētikas jautājumus oficiāli prioritāri iekļaujot kādas 
amatpersonas/grupas pilnvarojumā) vai izmantojot progresīvākus jaunievedumus. lai gan jāuzsver, ka tas noteikti 
nav eps priekšnoteikums, bet var iedarboties kā katalizators, racionalizējot lēmumu pieņemšanu.

jebkurā gadījumā ir cerības, ka tālāk aprakstītie piemēri iedvesmos jūs kā paraugs darbībām, kuras ir vērts iekļaut 
jūsu pašvaldības plānošanā uz ierp un/vai eps pamata, un vēlāk tās īstenot jūsu pašvaldības labā.

bulgārija: aer eNerģijas ražošaNa valsts slimNīcā

pašvaldība  
(pilsētu mēru pakta statuss)

bratsigovo, bulgārija (parakstījusi pilsētu 
mēru paktu)

termiņš (statuss) īstenots 

iesaistītās struktūras bratsigovo pašvaldība; slimnīca

darbību apraksts
uzstādīta 30 kWel maksimālās jaudas 
saules paneļu (pv) iekārta uz slimnīcas 
jumta.

sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti

slimnīcas ēkai kā lielākajam elektroenerģijas patērētājam pašvaldības pārvaldītajos 
objektos ir jumts, uz kura var lieliski uzstādīt fotogalvaniskos paneļus. tādējādi no Aer 
tiek ražota elektroenerģija, kuru izmanto ne tikai pašu vajadzībām, bet pāri palikušo 
elektroenerģiju arī pārdod un nodod elektrosadales sistēmā.

kopējie ieguldījumi  
(FiNaNsējuma shēma)

108 357 eur (nacionāls uzticības glabājuma (trasta) fonds national trust ecoFund - nteF)

eNerģijas ietaupījums samaziNātas co2 emisijas aer ražošaNa

– 392 tco2e/gadā 22,47 mWh-el/gadā
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grieķija: uzskaites ierīču iNFrastruktūra, kas atbalsta eps sabiedriskās ēkās uN skolās

FraNcija: eps optimizēšaNa pašvaldības darbībā

pašvaldība (statuss) papagou-cholargou, grieķija (parakstījusi pilsētu mēru paktu)

termiņš (statuss) 2017-2019 (plānošanas stadija)

iesaistītās struktūras
papagou-cholargou pašvaldība un visi iesaistītie sabiedriskie objekti un skolas 
(piemēram, 1.t lyceum cholargos vidusskola)

darbību apraksts

uzskaites ierīču sistēmu un sensoru uzstādīšana, lai kontrolētu enerģijas (siltumenerģijas 
un elektroenerģijas) patēriņu atsevišķos valsts finansētos objektos izlases kārtībā: 
bērnudārzu, skolu ēkās (ieskaitot 1. kolargosas liceja (lyceum of cholargos) atjaunošanas 
projektu, kuru finansē Atikas reģiona administrācija) un citas sabiedriskās infrastruktūras 
pilnveidošana saskaņā ar pašvaldība darba programmu 2015.-2019. gadam.

sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti

sasniedzamais enerģijas ietaupījums, ko kontrolē saskaņā ar eps kārtību, nemaz 
nerunājot par uzlaboto komforta līmeni. visi darbinieki un skolēni tiks informēti par 
enerģijas patēriņa jautājumiem un energoefektivitātei atbilstošu rīcību ēkā (piemēram, 
logu vēršanu vaļā, termostata iestatījumiem, ēnojumu, apkures sistēmām u.c.), kā arī 
sagaidāma iespēja izglītot ēku lietotājus un apkārtnes iedzīvotājus.

kopējie ieguldījumi  
(FiNaNsējuma shēma)

150 000 eur daļa no Atikas reģiona, pārējais tiek prasīts no struktūrfondu programmas 
nsrF 2014-2020 “piekļuves informācijai un sakaru tehnoloģijām uzlabošana, to 
izmantošana un kvalitāte” un/vai “Atbalsts pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni”, lai gan varētu būt nepieciešamība izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus.

eNerģijas ietaupījums samaziNātas co2e emisijas eNerģijas ražošaNa No aer

71 mWh/gadā 61 t co2e/gadā -

pašvaldība (statuss) tour plus, Francija (parakstījusi pilsētu mēru paktu)

termiņš (statuss) 3 gadi (turpinās)

iesaistītās struktūras tours plus reģions, tā pašvaldības un visi iesaistītie sabiedriskie objekti

darbību apraksts

tour plus pašvaldību apvienība plāno samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības 
vajadzībām. lai to panāktu, tās veic ee izpēti saistībā ar pašvaldību aktīviem, ieskaitot 
darbinieku uzvedību, lai uzsāktu turpmāku darbu. katra pašvaldība plāno izdot 
pilnvarojumu un noteikt pienākumus oficiālam energopārvaldniekam, kurš būtu atbildīgs 
par darbu vadību. 

sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti

darbības ļauj identificēt turpmākās iespējas samazināt patēriņu, kā arī nepieciešamo 
objektu renovāciju. piedevām pašvaldības veido konsultatīvus dienestus, no kuriem 
labumu gūtu ne tikai pašvaldības, bet tiktu informēta arī sabiedrība, ar mērķi enerģijas 
patēriņu samazināt par 20%.

kopējie ieguldījumi  
(FiNaNsējuma shēma)

100 000 eur (pašvaldības budžeta līdzekļi)

eNerģijas ietaupījums samaziNātas co2e emisijas eNerģijas ražošaNa No aer

55.600 mWh/gadā – –
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pašvaldība (statuss)
montecchio maggiore, itālija 
(parakstījusi pilsētu mēru paktu)

termiņš (statuss)
6 mēneši līdz šim 
(aktīvs, ~5% pabeigti)

iesaistītā struktūra
pašvaldības energopārvaldnieks 
un saistītie pašvaldības 
departamenti

darbību apraksts

pašvaldība plānoja ee sabiedriskā apgaismojuma pasākumus saskaņā ar veneto 
reģiona tiesību aktiem nr. 17/2009. ee pasākumi ir izvērtēti pašvaldības sabiedriskā 
apgaismojuma plānā un integrēti arī eps+ierp. līdz 2020. gadam plānots nomainīt 4235 
esošo spuldžu (lielākoties dzīvsudraba un nātrija augstspiediena gāzizlādes tehnoloģijas) 
ar led tehnoloģijas spuldzēm, lai panāktu ievērojami efektīvāku rezultātu no 334 kWh-el/
spuldzi uz 183 kWh-el/spuldzi.

sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti

iedzīvotājiem un viesiem būtu drošāk braucot/pastaigājoties pa pilsētas ielām naktīs, un 
tiktu ietaupīti (un pārdalīti) pašvaldības budžeta finanšu resursi. projekta īstenošanas 
pirmajos 6 mēnešos pašvaldība jau ir ieguldījusi 17 800 eur (~5% no plānoto ieguldījumu 
kopsummas), līdz šim ietaupot 117,5 mWh-el un novēršot 46,1 t co2e emisiju.

kopējie ieguldījumi  
(FiNaNsējuma shēma)

3 974 430 eur (publiskais iepirkums – pašvaldības sabiedriskā apgaismojuma plāns jau ir 
iestrādāts gada budžetā)

eNerģijas ietaupījums samaziNātas co2e emisijas eNerģijas ražošaNa No aer

752,7 mWh-th/gadā 296 tco2e/gadā –

itālija: ee pasākumi sabiedriskajām apgaismojuma sistēmām

latvija: jauNas eNergoeFektīvas skolas sporta zāles būvNiecība

pašvaldība (statuss) ādaži, latvija (nav parakstījusi)  

termiņš (statuss)
2015. g. jūnijs – 2016. g. februāris 
(pabeigts)

iesaistītās struktūras
ādaži brīvā valdorfa skola; ādažu 
pašvaldība; būvsabiedrība upb

darbību apraksts

skola sadarbībā ar valsts reģionālās attīstība aģentūru uzbūvējusi jaunu pasīvās ēkas 
standartam atbilstošu sporta zāli, kuras galīgais enerģijas patēriņš ir 14 kWh-th/m². 
ēkā tiek izmantots siltumsūknis un saules enerģijas paneļi karstā ūdens uzsildīšanai – 
uzstādīta arī klimata kontroles sistēma un ee telpu apgaismojums.

sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti
samazinātas pašvaldības/skolas ekspluatācijas izmaksas. turklāt mūsdienīga, efektīva 
un komfortablāka sporta zāle ir pievienotā vērtība apkārtnes bērniem un skolēniem, kuri 
nu var praktiski apgūt ilgtspējas jautājumus. 

kopējie ieguldījumi  
(FiNaNsējuma shēma)

1 086 847 eur (85% līdzfinansējums no eiropas ekonomikas zonas programmas, ar 
norvēģijas atbalstu)

eNerģijas ietaupījums samaziNātas co2e emisijas eNerģijas ražošaNa No aer

52 mWh-th/gadā 15 tco2e/gadā 2 000 mWhth/gadā



21latvija: tiešsaistes eNerģijas moNitoriNga platFormas izmaNtošaNa

polija: sabiedrisko objektu patēriņa (elektroeNerģijas, gāzes uN ūdeNs) koNtrole

pašvaldība (statuss) grybów, polija (parakstījusi pilsētu mēru paktu)

termiņš (statuss) kopš 2015. gada (pabeigta īstenošana, šobrīd notiek kontrole)

iesaistītās struktūras grybów pašvaldība

darbību apraksts

elektroenerģijas, dabasgāzes un ūdens patēriņš tiek kontrolēts visās sabiedriskajās 
ēkās. elektroenerģijas patēriņš tiek kontrolēts arī ielu apgaismojumam. kontroles 
datus pašvaldībai iesniedz energoapgādes un ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēji, lai 
optimizētu savu patēriņu un ātri reaģētu uz jebkādiem sistēmas bojājumiem.

sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti

pieaugusi sabiedrisko ēku darbinieku apziņa par enerģijas un ūdens patēriņu. informējot 
par vienkāršām darbībām (piemēram, monitoru, gaismas izslēgšanu un krānu 
aizgriešanu, daudzfunkcionālo druku un citu ierīču izmantošanu u.c.), pašvaldībai jau ir 
izdevies savu enerģijas patēriņu samazināt par ~10% salīdzinājumā ar 2015. gadu.

kopējie ieguldījumi  
(FiNaNsējuma shēma)

0 eur (pašvaldības budžeta līdzekļi)

eNerģijas ietaupījums samaziNātas co2e emisijas eNerģijas ražošaNa No aer

3 mWh/gadā  2,4 tco2e/gadā –

pašvaldība (statuss)
daugavpils, latvija (parakstījusi pilsētu 
mēru paktu)

termiņš (statuss)
1 mēnesis (pabeigta īstenošana, turpinās 
monitorings)

iesaistītās struktūras

vicemērs un pašvaldības 
energopārvaldnieks; tehniskais personāls 
sabiedriskajās ēkās un sabiedriskā 
apgaismojuma departamentā; sabiedriskā 
transporta uzņēmums; enerģētikas 
konsultants – ekodoma

darbību apraksts

lai gan pašvaldības energopārvaldnieks jau iepriekš pastāvīgi veica enerģijas patēriņa 
kontroli pašvaldībā izmantojot excel lapas, tas pietiekami nenodrošināja citu iesaistīto 
personu un lietotāju iesaistīšanu. šī iemesla dēļ pašvaldība nolēma ieviest jaunu 
enerģijas monitoringa sistēmu, izmantojot tiešsaistes platformu, kurā ik mēnesi tiek 
ievākti, apkopoti un analizēti enerģijas patēriņa dati. platformu izstrādāja projekta 
partneris ekodoma un šobrīd tā ir pieejama vietnē www.energoplanosana.lv.

sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti

šī platforma nodrošina precīzāku ikmēneša enerģētikas datu ievākšanu par pašvaldības 
ēkām, ielu apgaismojumu, sabiedrisko transportu un pašvaldības autoparku. tas 
nodrošina, ka visas iesaistītās struktūras var tieši piekļūt datubāzei un analizēt enerģijas 
patēriņu salīdzinājumā ar energoefektivitātes rādītājiem, lai reālā laikā pieņemtu 
lēmumus par turpmāko rīcību. sagaidāms, ka tiešsaistes monitoringa sistēmas 
izmantošanas rezultātā enerģijas patēriņš un co2 emisijas samazināsies par vismaz 3%.

kopējie ieguldījumi  
(FiNaNsējuma shēma)

3 823 eur (pašvaldības budžeta līdzekļi, pateicoties maziem ieguldījumiem)

eNerģijas ietaupījums samaziNātas co2e emisijas eNerģijas ražošaNa No aer

542 mWh-th/gadā  127 tco2e/gadā –



22 rumāNija: cilvēku apziņas pilNveidošaNa ar vizuālu iedarbību

pašvaldība (statuss) iesaistītas 6 pašvaldības

termiņš (statuss) 1 mēnesis (pabeigts)

iesaistītās struktūras
pašvaldību domes ēkas, skolas un 
slimnīcas

darbību apraksts

izveidotas afišas, kas izvietotas līdzās 
elektroiekārtām, lai to lietotājiem 
atgādinātu būt apzinīgiem un lieki 
netērēt elektrību.

sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti
informatīvā kampaņa pašvaldības darbinieku un iedzīvotāju vidū par nepieciešamību 
taupīt enerģiju, ar iespēju ietaupīt līdz pat 2% no elektroenerģijas patēriņa, vienkārši 
palielinot apzinīgumu. 

kopējie ieguldījumi  
(FiNaNsējuma shēma)

2 370 eur (pašvaldības budžeta līdzekļi)

eNerģijas ietaupījums samaziNātas co2e emisijas eNerģijas ražošaNa No aer

4,4 mWh-el/gadā 2 tco2e/gadā –

spāNija: pašvaldības autoparka atjauNošaNa

pašvaldība (statuss)
Xinzo de limia, spānija (parakstījusi 
pilsētu mēru paktu) un vēl 5 pašvaldības 
ourenses provincē

termiņš (statuss) 12 mēneši (pabeigts)

iesaistītās struktūras
ourense provinces Xinzo de limia 
pilsētas dome; pereiro, A peroxa, A pobra 
de trives un o carballiño pašvaldības 

darbību apraksts

Xinzo pašvaldība un ourenses province atjaunoja savu atkritumu savākšanas autoparku, 
pievienojot 7 energoefektīvas atkritumu savākšanas kravas automašīnas ar lielu jaudu 
un 1 jaunu furgonu dažādiem uzdevumiem provinces vides plāna "ourense 15-19" 
ietvaros. lai arī bāze atrodas Xinzo, jaunos automobiļus pašvaldības kopīgi izmanto cieto 
atkritumu savākšanai 5 pašvaldībās. 

sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti

Autoparka atjaunošana palīdz provincei virzīties uz ilgtspējīgu transporta pārvaldību, 
samazinot pašvaldības izmaksas (jaunajiem atkritumu savācējiem  ir ne tikai mazāks 
degvielas patēriņš un maznozīmīgi apkopes izdevumi, bet arī ir teju divkārša atkritumu 
ietilpība salīdzinājumā ar vecajiem, tāpēc vienā braucienā tie var iekļaut lielākas 
teritorijas) un samazinot saistītās co2e emisijas, nemaz nerunājot par atkritumu savācēju 
darbinieku drošību un veselību.

kopējie ieguldījumi  
(FiNaNsējuma shēma)

137 000 eur (pašvaldības budžeta līdzekļi)

eNerģijas ietaupījums samaziNātas co2e emisijas eNerģijas ražošaNa No aer

29,65 mWh-fu/gadā 3 tco2e/gadā –



23

ieteikumi

šajā sadaļā aprakstītas dažas no projektā 
50000&1seAps gūtajām mācībām un piedāvāti 
četri visaptveroši ieteikumi ierp un eps iniciatīvām. 
cerams, ka tālāk iekļautie punkti izrādīsies noderīgi 
ne vien organizācijām, kuras vēlas sekmēt turpmāku 
darbu šajā jomā, bet arī kalpos kā vadlīnijas k&s un 
pašvaldībām, kuras sadarbojas ar mērķi pilnveidot 
energopārvaldību vietējā un reģionālā līmenī.

23
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saskaņā ar pilsētu mēru pakta vadlīnijām, viens no 
veiksmīga ierp galvenajiem elementiem ir “integrēt 
ierp ikdienas dzīvē un pašvaldības vadībā: tam 
nevajadzētu būt kārtējam jaukajam dokumentam, bet 
daļai no darbības kultūras!”   šis ir ļoti būtisks akts ar 
ilgtermiņa sekām vairāk nekā 7000 tā parakstītājiem 
visā eiropā, kur ir apstiprināti ierp. lai gan parakstītāju 
ierp plānos ir paredzētas daudzas un dažādas 
darbības, cik no tām ir nodrošinājušas ierp ieviešanu 
pašvaldības ikdienas dzīvē? diemžēl šobrīd atbilde vēl 
aizvien ir – nepietiekami daudz. 
tāpēc rodas jautājums, kāda ir iespēja pašvaldībām 
pārvarēt šo aizu. vai ir risinājumi, kā pamudināt 
pašvaldības pielikt lielākas pūles enerģētikas un 
klimata pasākumu sistemātiskā īstenošanā? turklāt, 
pieņemot, ka šāds pamudinājums patiesi ir vajadzīgs, 
cik tas maksās un kurš par to maksās? Atbildot uz pirmo 
jautājumu, projekts 50000&1seAps neapšaubāmi 
liecina, ka risinājumi šai dilemmai pastāv. kas attiecas 
uz otru jautājumu, projekta pieredze liecina, ka 
risinājums varētu būt meklējams stingrākā enerģijas 
jautājumu pārvaldībā:

• pašvaldību augstākā vadība nereti nemaz 
nezina, cik pašvaldība īstenībā maksā par 
enerģiju sabiedriskā transporta vajadzībām – šī 
informācija varētu pārliecināt viņus rīkoties.

• pašvaldības var panākt 5-10% enerģijas 
ietaupījumu, ieviešot un pilnveidojot eps – 
pat vienkāršs priekšstats par uzraudzību no 
pašvaldības puses var pamudināt taupīt enerģiju 
pašvaldības objektos. jebkurā gadījumā eps 
galvenais princips ir stimulēt tiešo enerģijas 
lietotāju iesaisti, kas var ietekmēt enerģijas 
patēriņu.

• saskaņā ar iso50001 izveidotas eps nodrošina 
sistemātisku pieeju enerģijas un citu izmaksu 
samazināšanai un skaidri nosaka kārtību 
un pienākumus katru gadu noteikto mērķu 
sasniegšanai. 

• uzskatāmi apliecināts, ka ieceltajam 
energopārvaldniekam skaidri noteikti pienākumi 
ir veiksmīgs paraugs, ko vērts atdarināt. tajā pašā 
laikā dažas pašvaldības izvēlas energopārvaldības 
pienākumus deleģēt trešajām personām, 
neraugoties uz izrietošo nepieciešamību iedalīt 
papildu budžeta līdzekļus.

1 How to develop a sustainable Energy action Plan (sEaP) – Guidebook (Part 1) [CoM, 2012]

24 pašvaldībās vajadzīgs eNergopārvaldNieks

http://www.pilsetumerupakts.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_Part_I.pdf


25vajadzētu uzlabot ziNāšaNas par 
eNerģijas patēriņu

enerģijas datu apkopošana ir pirmais fundamentālais 
solis ceļā uz veiksmīga ierp plāna izstrādi, īstenošanu 
un uzraudzību. enerģijas lietošanas un patēriņa 
kvantitatīvo rādītāju noteikšana ir nepieciešama, lai 
strukturētu reģiona enerģētikas bilanci un noskaidrotu 
nozīmīgus enerģijas lietotājus un ar viņiem saistītās 
co2e emisijas. 

problemātisko jautājumu vai jomu noteikšana 
vēl aizvien ir viens no būtiskākajiem trūkumiem 
pašvaldībās, kuras cenšas pāriet uz jaunu enerģētikas 
modeli. ierp kontekstā piekļuve ticamiem datiem 
par enerģiju ļauj pašvaldībai kontrolēt pašvaldības 
izstrādāto un ieviesto stratēģiju efektivitāti. 

visbeidzot ir jāatzīmē, ka, lai gan detalizētu datu 
par enerģijas patēriņu ievākšana (enerģijas 
izlietojums, klientu segmentācija un izvietojums) 
nav skaidri norādīta nevienā es direktīvā, tomēr gan 
energopakalpojumu direktīva (esd) 2006/32/ek, 
gan energoefektivitātes direktīva (eed) 2012/27/eu 
nosaka prasību dalībvalstīm ieviest likumdošanu, lai 
pēc pieprasījuma varētu lūgt detalizētāku informāciju.

ir jāpieņem stiNgrāka valstu 
likumdošaNa

visās eiropas valstīs ir nepieciešama stingrāka iestāžu 
rīcība, sākot no apakšas līdz pašai augšai, lai nolikumos, 
kā arī reģiona un valsts līmeņa normatīvajos aktos 
iestrādātu eps+ierp principus. tāpēc 50000&1seAps 
projekts iesaka veikt koriģējošu darbību, ievērojot 
šādus principus:

• eps sertifikācijai vajadzētu kļūt obligātai vismaz 
tām pašvaldībām, kuru enerģijas patēriņš 
pārsniedz 1000 tonnas naftas ekvivalenta (toe/
gadā). tāpat iso 50001 sertifikātu vajadzētu iegūt 
pašvaldībām, kuru iedzīvotāju skaits ir vairāk 
nekā 50’000 un kuras piesakās es finansējumam.

• būtu nepieciešams uzsvērt pieeju “sākot no 
apakšas līdz augšai”, lai uzsvērtu, cik nozīmīga 
loma pašvaldībām ir arī reģionālā un valsts 
līmenī.

• jāpiešķir atbilstoši budžeta līdzekļi, lai stimulētu 
pilnvērtīgu eps attīstību.

• būtu jārada obligātas specifikācijas / vadlīnijas 
attiecībā uz komunikāciju un pienākumu 
sadalījumu starp dažādām iesaistītajām 
personām attiecībā uz eps.

• enerģijas datu ievākšana un izmantošana eps un 
ierp ietvaros būtu skaidrāk jādefinē un jāregulē, 
iekļaujot datu privātuma un drošības aspektus.

25

© Herbert Aust, pixabay.com



26

būtu jāpaplašiNa rīku poteNciālais pielietojums uN pieejamība

turpmāk norādītajās sadaļās aprakstīts esošo rīku kopums, kurus varētu izmantot dažādu  50000&1seaps 
mērķu sasniegšanā vai papildus 50000&1seaps metodoloģijai. lai gan jebkurai pašvaldībai tie teorētiski ir 
pieejami, dažos gadījumos atsevišķās valstīs piekļuve tiem ir ierobežota, kas kavē to pilnvērtīgu izmantošanu. 
citādi, lai gan citi zemāk uzskaitītie instrumenti faktiski ir vispārpieejami mehānismi, kurus daudzas pašvaldības 
jau izmanto, lietojot tos kopā ar eps+ierp metodi, būtu iespējams panākt vēl lielāku ieguvumu.

eiropas eNerģētikas balva (eeb) paralēli 
iso 50001

eiropas vides birojs (eeb)  atbalsta aptuveni 1300 
pašvaldības, kas dod savu ieguldījumu ilgtspējīgas 
enerģijas attīstībā, īstenojot racionālākus ee un 
Aer pasākumus. tas ir rīks, kuru varētu izmantot 
pašvaldību enerģētikas pamatnostādņu kvalitātes 
kontrolē, un tam ir daudz līdzību ar eps+ierp metodi: 
līdzīgas darbības attiecībā uz saistībām, enerģētikas 
grupām, enerģētikas pārskatiem, enerģētikas 
pamatnostādnēm, īstenošanu, auditēšanu un 
sertifikāciju. pilns eeb cikls ilgst četrus gadus, tā 
ietvaros notiek arī ikgadējas vizītes pašvaldībās 
situācijas novērtēšanai atbilstoši 79 pasākumiem 
sešās jomās. pēc šo novērtējumu pabeigšanas 
pašvaldībai tiek piešķirts sertifikāts atbilstoši trīs 
pakāpju sistēmai, kur eeb-zelta pakāpe ir visaugstākā.
no otras puses, iso 50001 popularizē eps, kur galvenā 

uzmanība tiek pievērsta pašas organizācijas (vai 
pašvaldības) aktīviem un enerģijas lietojumam. eeb 
turpretī dod priekšroku plašākam pārskatam par visu 
teritoriju neatkarīgi no tā, vai to pārvalda pašvaldība 
vai ne.  eeb ietver vairākus ūdens un mobilitātes 
aspektus, kuri no iso 50001 viedokļa ir tikai izrietoši 
jautājumi. neraugoties uz līdzībām un atšķirībām 
starp eeb un iso 50001, 50000&1seAps projektā 
abas procedūras tiek uzskatītas par savstarpēji 
papildinošām un dažas eeb sertificētas pašvaldības 
ir paudušas vēlmi savās eps integrēt iso 50001 
komponentus. plašāka analīze par atšķirīgo un kopīgo 
starp abām šīm pieejām, ir iekļauta tabulā zemāk.

3 www.european-energy-award.org 

http://www.european-energy-award.org/home/


27276. tabula: Atšķirību analīze, salīdzinot Eiropas Vides biroja (EEB) un ISO 50001 metodes [pateicoties projekta partnerim 
Michaël Toma un EEB konsultantam MT Partenaires Ingénierie].

joma eeb pārskats iso 50001 eps

1. attīstība un teritoriālā plānošana; 
pašvaldības pamatnostādnes un 
stratēģija attiecībā uz enerģiju, 
gaisu un klimatu

koncepcija un stratēģija
pašvaldības plānošana
zemes īpašnieku pienākumi
būvniecības saskaņošana un uzraudzība

vadības atbalsts eps

2. pašvaldības ēkas un objekti

enerģijas un ūdens pārvaldība
ee, Aer un ietekmes uz klimatu 
kvantitatīvie mērķi
ielu apgaismojums
Ūdens izmantošanas efektivitāte

būtisku enerģijas patēriņa  
objektu izvēle
eps īstenošana šajos objektos

3. piegāde un utilizācija

komunālie pakalpojumi
Ūdensapgāde & notekūdeņi un ee
Aer teritorijā
no atkritumiem iegūtā enerģija

tikai pašvaldībai piederošas 
komunālo pakalpojumu sistēmas (ja 
izvēlas iekļaut)

4. mobilitāte

pašvaldības autoparks un mobilitāte
satiksmes atvieglošana, stāvēšanai 
novietoto automašīnu samazinājums
nemotorizētā mobilitāte
sabiedriskais transports
mobilitātes mārketings

tikai pašvaldībai piederošo 
transportlīdzekļu patēriņš  
( ja izvēlas iekļaut)

5. iekšējā organizācija
iekšējās struktūras un procesi
Finanses

organizatoriskie jautājumi
prasmes un apmācība

6. komunikācija, sadarbība

komunikācijas stratēģija
sadarbība un komunikācija ar valsts 
un pašvaldības iestādēm, nozarēm, 
uzņēmumiem, tirdzniecības apvienībām, 
iedzīvotājiem un vietējām struktūrām
Atbalsts privātai darbībai

vienīgi iekšēja komunikācija

7. Neatbilstību atklāšana un 
novēršana

nav iekļauts obligāts 

8. izsekojamība nav iekļauts obligāts

9. pārbaudītas un aktualizētas 
juridiskās saistības

jābūt sagatavotām obligāts 

10. enerģētikas pārskats
jābūt sagatavotam ikgadējai 
pārskatīšanai

obligāts
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teritoriālās plāNošaNas elemeNti 
stratēģiskajā eNerģētikas plāNošaNā

Atjaunojot pašvaldības teritorijas attīstības plānus, 
uzmanība būtu jāpievērš arī eps, ņemot vērā eps 
ietekmi uz teritorijas plānojumu gan tehniskā, gan 
organizatoriskā ziņā. Ar energoplānošanu saistītā 
teritorijas attīstības plānošana, likumdošanas aspekti 
un datu pārvaldība, līdz ar eps veiksmīgu ieviešanu, 
tikai iegūst. eps standarta ieviešana var palīdzēt 
dažādos sektoros izpildīt ilgtermiņa stratēģiskos 
mērķus un daudz pamatīgāk nekā šobrīd, fragmentēta 
regulējuma apstākļos, pašvaldības procesos iestrādāt 
ilgtspējīgas enerģijas konceptus.

ilgtspējīgas eNerģētikas prakses 
stimulēti publiskie iepirkumi

Atbilstoši eps+ierp metodei, pašvaldībām vajadzētu 
formalizēt savu (budžeta) resursu ilgtspējīgu un 
efektīvu pārvaldību. ilgtspējīgu preču un pakalpojumu 
veidošana un iepirkšana, kas uzlabo energoefektivitāti, 
ir viens no veidiem, kā pašvaldības var racionāli 
izmantot savus resursus un šajā jomā pilnveidoties. 
nodokļu maksātāju naudas izlietojums ar mērķi 
rīkoties atbildīgi attiecībā uz vidi ir izmantojams, 
kā pamatojums pašvaldības resursu iedalīšanai 
ilgtspējīgiem, inovatīviem un energoefektīviem 
pakalpojumiem un precēm. 
energoapgādes/pakalpojumu publiskie iepirkumi 
bieži aizņem nozīmīgu daļu pašvaldību budžetā, 

daudzos gadījumos pat pārmērīgi lielu. pastāvīgi 
pieaugošās enerģijas cenas vēl vairāk saasina 
budžeta problēmas vietējā līmenī, īpaši valstīs, kurās 
lielu daudzumu (primārās) enerģijas importē. šādu 
milzīgu tēriņu par enerģiju novēršana sabiedriskajā 
infrastruktūrā ir panākama, īstenojot stingru eps, kur 
energoefektivitāte tiek uzlabota, plānojot ieguldījumus 
vidējā termiņā un ilgtermiņā. 

50000&1seAps metodoloģija var palīdzēt 
pašvaldībām apzināti pārdalīt savus finanšu resursus 
(un cilvēkresursus), lai veiksmīgāk apmierinātu savu 
iedzīvotāju un administrācijas vajadzības. pareiza 
enerģijas patēriņa pārvaldība ļauj atbrīvot liekus 
līdzekļus budžetā, kas iepriekš (nelietderīgi) bija 
atvēlēti norēķiniem par enerģiju, un tos nu var atvēlēt 
citām vajadzībām, piemēram, turpmākiem ilgtspējīgas 
enerģētikas pasākumiem vai citām vajadzībām, kas 
nebūt nav saistītas ar enerģiju (piemēram, sociālām 
vajadzībām). iegūtais labums ir pašvaldību reālā spēja 
uzlabot savu un sabiedrības reputāciju, vienkārši 
apliecinot, ka viņi paši ievēro labu ieguldījumu praksi. 
uzticībai no iedzīvotāju puses ir arī ārējs ieguvums, jo 
pašvaldība kā partneris kļūst pievilcīgāka no privātu 
uzņēmumu viedokļa, kas vēlas sniegt inovatīvus 
(enerģētikas) pakalpojumus, lai vēl vairāk uzlabotu 
visas kopienas energoefektivitāti un efektivitāti 
kopumā.
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eps pilNveidotā pamatNostādņu izstrāde 
uN lēmumu pieņemšaNa

iso 50001 standarta ieviešana ir fundamentāls 
solis, lai pašvaldības pareizi piemērotu normatīvo 
aktu prasības attiecībā uz enerģiju, kas uzlabo 
ekspluatācijas kontroli un ļauj samazināt ar enerģijas 
patēriņu saistītās izmaksas. eps veicina zināšanu 
pilnveidošanu par enerģētikas jautājumiem visās 
nozarēs pašvaldībā. tiešā saikne starp ekspluatācijas 
un kontroles posmu ļauj augstākajai vadībai uz 
eer un energopārvaldnieka / enerģētikas grupas 
(pamatnostādņu) ieteikumu pamata pieņemt 
informētākus lēmumus. pastāvīga energoefektivitātes 
kontrole gan pašvaldībā, gan plašākā sabiedrībā 
palīdz augstākajām lēmējstruktūrām sadarbībā ar 
iedzīvotājiem un citām iesaistītajām personām noteikt 
efektīvākus pamatprincipus ilgtspējīgai attīstībai 
vietējā līmenī, un varbūt pat iepazīstināt ar saviem 
jaunievedumiem kolēģus ārpus sava reģiona.

tā kā pastāvīga uzlabošana ir iso 50001 standarta 
galvenais pamatprincips, būtiski ir pareizi noteikt eer 
rādītājus un noteikt to prioritātes. tiem ir jābūt ne 
tikai atbilstoši strukturētiem, lai tos būtu iespējams 
kontrolēt un salīdzināt ar izmērītajiem izejas datiem 
(bāzes līnijām), bet arī jābūt atbilstošiem pašvaldības 
individuālajām enerģijas izlietojuma īpatnībām 
un datu pieejamībai. labi izstrādāts eps ietvars 
var pat noteikt enerģijas izlietojumu, izejas datus, 
mērķus un uzdevumus organizācijas ietvaros, t.i., 
pašvaldībā dažādās detalizācijas pakāpēs, piemēram, 

atbilstoši amatiem, departamentiem, procesiem un/
vai objektiem. šādi izolēti dati var palīdzēt noteikt 
prioritāros lēmumus, ņemot vērā vairākus aspektus, 
piemēram, enerģijas lietošanas analīzi un uzlabojuma 
potenciālu enerģijas patēriņa samazināšanā, vai 
investīciju atmaksāšanās laiku.

saskaņā ar iso 50001 standarta prasībām augstākajai 
vadībai, energopārvaldniekam un enerģētikas 
grupai periodiski visi šie aspekti jāizskata, lai 
garantētu pareizu un veiksmīgu eps īstenošanu. 
īstenoto pasākumu rezultātu analīze var izrādīties 
noderīga energoefektivitātes novērtēšanā. rūpīga 
ekspluatācijas kontrole un uzraudzība ļauj noteikt 
kritērijus, kas var noderēt visdažādāko lēmumu 
pieņemšanā, balstoties uz to, vai pamatnostādnes 
un citi pasākumi ir bijuši efektīvi vai ne. cerams, ka 
tie ir izrādījušies ne vien noderīgi, bet dzīvotspējīgi 
un ekonomiski, un īstenoto pasākumu rezultātā 
pašvaldību vadītāji vēlas nospraust vēl ambiciozākus 
energoefektivitātes mērķus un uzdevumus nākotnei.



seciNājumi

vietējās pašvaldības, kas pirmās strādāja pie eps 
(sertificēta atbilstoši iso 50001) integrēšanas 
savos ierp, saskārās ar dažādiem izaicinājumiem. 
viens no būtiskākajiem bija nemainīgas un stabilas 
enerģētikas grupas izveide, lai pastāvīgi uzraudzītu 
enerģijas lietojumu un nepieciešamības gadījumā 
pilnveidotu energopārvaldību pašvaldībā. šāds 
regulārs un uz pierādījumiem balstīts (tiek izmantoti 
kvantitatīvi rādītāji) novērtējums var palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā un paātrināt ierp (vai līdzīgās 
enerģētikas plānošanas pamatnostādnēs) iekļauto 
pasākumu īstenošanu, vienlaicīgi sekmējot izstrādātās 
un integrētās eps ieviešanu.

eps izveidošana palīdz precīzi noteikt esošo 
enerģijas patēriņa stāvokli pašvaldībā un identificēt 
energoefektivitātes pasākumus pastāvīgiem 
uzlabojumiem un efektīvai šo uzlabojumu uzraudzībai. 
vienlaikus eps var būtiski samazināt neskaidrības, 
kas saistītas ar energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanu, nodrošinot, ka tiek panākts plānotais 
enerģijas ietaupījums. eps var sekmēt enerģētikas 
nozares stratēģiju īstenošanu, kā arī darbības, kas 
saistītas ar citām pārvaldības sistēmām, piemēram, 
kvalitātes pārvaldības sistēmu (atbilstoši iso 9001), 
vai vides pārvaldības sistēmu (atbilstoši iso 14001). 
to ieviešanas nosacījumi ir līdzīgi, līdz ar to tas ļaus 
efektīvāk optimizēt pašvaldības procesus. eps prasība 

pēc pastāvīgiem uzlabojumiem, piespiež pašvaldības 
noteikt konkrētus enerģijas ietaupījuma mērķus un 
indikatorus to novērtēšanai, kā arī plānveidīgi piešķirt 
pašvaldības līdzekļus energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai. šāda metodiska pieeja palīdz pašvaldībām 
sasniegt rīcības plānos noteiktos mērķus, efektīvi 
sadalīt pienākumus un finanšu resursus, novērtējot 
nepieciešamās investīcijas un konkrēto pasākumu 
atmaksāšanās laiku. 

konsekventa eps ieviešana sekmē procesu veiksmīgu 
un efektīvu attīstību. spēcīga enerģētikas grupa ir 
galvenais priekšnoteikums panākumiem. Atbalsts 
pašvaldībām ir ļoti būtisks, jo nepieciešama darbinieku 
izglītošana par energoefektivitātes jautājumiem un 
nodrošināšana ar vadlīnijām enerģijas patēriņa datu 
monitoringam. eps prasību integrēšana pašvaldības 
organizatoriskajā struktūrā nereti ir jauns un sarežģīts 
process, īpaši, ja iesaistīti darbinieki no vairākiem 
departamentiem, kas pārstāv dažādas nozares ar 
dažādām pieredzēm. tomēr pieredze rāda, ka visas 
problēmas un jautājumi, kas sasitīti ar eps ieviešanu, 
ar laiku samazināsies.

iso 50001 standarta izmantošana palīdz iegūt labu 
izpratni par iekšējiem un ārējiem faktoriem, kas ietekmē 
enerģijas patēriņu pašvaldībā. nepieciešamo datu 
apkopošanas process var būt ilgstošs. šī izpratne bieži 
izradās galvenais faktors, kas ietekmē turpmākās eps 
rīcības, prioritāro pasākumu identificēšanu un finanšu 
resursu piešķiršanu. grūtības ar datu apkopošanu var 
kalpot kā laba mācība pašvaldības amatpersonām 
un politiķiem, īpaši, ja no kopējā pašvaldības budžeta 
būtisku daļu sastāda energoapgādes izmaksas.
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projekta koNsorcijs

sogesca (koordinators) | www.sogesca.it

cres | www.cres.gr

pNec | www.pnec.org.pl

ekodoma | www.ekodoma.lv

arm | www.arm-bg.net

ecQ | www.ecq-bg.com

amet | www.amet.ro

deNkstatt | www.denkstatt.ro

deputacioN oureNse | www.depourense.es

albea | www.albea-transenergy.com

amorce | www.amorce.asso.fr

mt parteNaires iNgÉNierie | www.mt-partenaires.com

iclei europe | www.iclei-europe.org



vēlies uzziNāt vairāk par 50000&1seaps?

raksti uz:
sogesca: m.devetta@sogesca.it | e.cosenza@sogesca.it
iclei europe: 5001seaps@iclei.org
mājas lapa: www.50001seaps.eu
twitter: @50001SEAPs

AtbAlsts pAšvAldībām 

ilgtspējīgAs enerģijAs 

rīcībAs plānu izstrādē 

un integrēšAnā sAskAņā 

Ar energopārvAldībAs 

sistēmu iso 50001

WWW.50001seAps.eu

@ 50001seAps

Līdzfinansē Eiropas Savienības programma 
“Saprātīga enerģija Eiropai” (IEE)

Atruna: Autori uzņemas vienpersonisku atbildību par šīs publikācijas saturu. Tā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Nedz Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra 
(EASME), nedz Eiropas Komisija nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas lietojumu.


