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Projekta norises laiks 

01.09.2020. – 28.02.2023. (30 mēneši) 

 

Projekta mērķis 

Sekmēt atjaunojamās enerģijas kopienas kā nozīmīgu 

instrumentu/platformu atjaunojamās enerģijas resursu izmantošanas 

paplašināšanai. 
 

 

 

Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģijas 

ražošanā: ilgtermiņa vīziju īstenošanas sekmēšana ar tūlītējiem 

pasākumiem (COME RES) 

Tematiskā sanāksme/Politiskā diskusija 16.02.2022. 
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Vācija: 

• Berlīnes Brīvās Universitātes Vides Politikas Pētījumu Centrs  

• ICLEI  Eiropas sekretariāts 

Itālija: 

• Ecoazioni  

• Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  

Nīderlande: 

• Eindhovenas Tehniskā universitāte  

Polija: 

• Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.   

Spānija: 

• ECORYS  

• Asociación Canaria de Energías Renovables 

Beļģija: 

• Becker, Büttner & Held   

• Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek n.v.  

• Rescoop EU asbl  

Portugāle: 

• Instituto de ciencia e inovacao em engenharia mecanica e engenharia industriual 

Norvēģija: 

• Norges vassdrags og energidirektorat  

• Center for International Climate and Environmental Research 

Latvija: 

• Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF) 

• Fizikālās Enerģētikas institūts (FEI) 

 

Projekta partneri: 
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Darba pakotne - 2 

Tehniskais, tiesiskais, institucionālais un politiskais ietvars vietējā, valsts un Eiropas 

līmenī. AEK attīstības šķēršļu un veicinošo faktoru analīze. 

 

Darba pakotne - 3 

Nacionālie forumi/ Iesaistīto pušu dialoga un konsultāciju organizēšana. 

 

Darba pakotne - 4 

Atjaunojamo energoresursu kopienu tiesisko formu analīze un finansēšanas un biznesa 

modeļu atlase / izstrāde.  

 

 

 

 

 

 

 

Projekta galvenās saturiskās pakotnes (1) 
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Darba pakotne - 5 

Labas prakses attiecībā uz enerģijas kopienām un iedzīvotāju un vietējo mērķgrupu 

līdzdalības veidiem  

 

Darba pakotne - 6 

Labākās pieredzes un biznesa modeļu pārnese un adaptācija. 

 

Darba pakotne - 7 

Rekomendācijas rīcībpolitiku un tiesiskā ietvara pilnveidošanai vietējā, nacionālā un ES 

līmenī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta galvenās saturiskās pakotnes (2) 
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• Ziņojums «Tehniskais, tiesiskais, institucionālais un politiskais ietvars vietējā, valsts 

un Eiropas līmenī» (nodevums D.2.1, 2021.gada februāris), 

• Ziņojums par AEK potenciālu COME RES projekta partnervalstīs/reģionos (D.2.2, 

2021.gada augusts), 

• Ziņojums par AEK juridiskajām formām un uzņēmējdarbības modeļiem (D.4.1., 

2021.gada novembris), 

• COME RES projekta apkopotās AEK labās prakses (D5.2, 2022.gada janvāris), 

Nākamie: 

• Ziņojums «AEK virzošie faktori un šķēršļi piecās COME RES partnervalstīs» (ieskaitot 

Latviju, D2.3. plānots 2022.gada februāris/marts), 

• Ziņojums «AEK finansēšanas instrumenti: piemēri» (D.4.2, plānots 2022.gada 

marts/aprīlis) 

 

• Faktu lapa nr.1 Kopienu projektu potenciāls atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas paplašināšanai 

• Politikas pārskats nr.1 Atjaunojamās enerģijas kopienas – cik tuvu mēs esam to 
ieviešanai un darbībai 

• Politikas pārskats nr. 2 Ir sākusies enerģijas kopienu veidošanās, paātrināsim to! 

 

 

 

 

 

Rezultāti: Projekta Nodevumi 
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Rezultāti: 
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PARTNERS 
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 Aija Zučika 

aija.zucika@lvif.gov.lv 

00371 67845111 

FOLLOW 
 E info@come-res.eu   Twitter @comeres_eu 

W www.come-res.eu    

 

CONTACT 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation  

programme under grant agreement No. 953040. The sole responsibility for the content of this document  

lies with the COME RES project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 


