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Pilsētu mēru pakts 
 

Plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās 

teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamus 

enerģijas avotus.  

 

Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt Eiropas Savienības mērķi samazināt 

CO2 emisijas līdz 2020 gadam par 20%. 

 



Pilsētu mēru pakts faktos: 

• 2008. gadā Eiropas Komisija dibināja Pilsētu 

mēru paktu. 

 

• 80 % enerģijas patēriņa un CO2 izmešu 

saistīti ar pilsētu darbību. 

 

• Vienīgā šāda veida kustība, kas apvieno 

vietējus un reģionālus dalībniekus ES mērķu 

sasniegšanai. 

 

• Rīga  2008. gadā kļuva par pirmo ES 

galvaspilsēta, kas paraksta Pilsētu mēru paktu 

un viena no pirmajām 50 pašvaldībām, kas 

izstrādā ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu. 

 

• Parakstījušas  5179 pašvaldības (2014-04-01) 

 

 
 



Pakts soli pa solim 

1. POSMS. Pilsētu mēru pakta parakstīšana 

• Atbilstošu administratīvo struktūrvienību izveide. 

• Bāzes emisiju uzskaites un ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības plāna (IERP) izstrāde. 

 

 

2. POSMS. Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 

iesniegšana 

• Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna īstenošana. 

• Rīcības plāna īstenošanas uzraudzība.  

 

 

3. POSMS. Regulāra plāna īstenošanas ziņojumu 

iesniegšana 
 

 

Gatis Truksnis 

Jūrmalas pilsētas domes 

priekšsēdētājs paraksts 

Pilsētu mēru paktu, 2013 
 

Foto: A.Legante 

 



Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni 

• Ilgtspējīgas enerģētiskas rīcības plāns ir galvenais dokuments, kurā aprakstītas galvenās 

plānotās darbības, lai parakstītāji izpildītu savu politisko apņemšanos. 

 

• Pakta parakstītāji īpaši apņemas sagatavot bāzes emisiju uzskaiti un gada laikā no Pakta 

parakstīšanas brīža iesniegt ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu. 

 

• Parakstītāji ir tiesīgi izvēlēties formu. 

 

• Latvijā 17: Igaunijā 4: Lietuvā:12. 

 

Līvānu IERP 

 



Rīgas piemērs 

 

 

 

 

Foto: I.Ielite 

 



Latgales plānošanas reģiona 

pašvaldības 

 • Enerģijas dienas 

• Apaļā galda diskusijas 

• Sadarbības memorandumi 

 

Līvāni 

 

Balvi 

 

Kārsava 

 
Viļāni 

 

Ludza 

 



SEAP PLUS projekts 

• Inteliģentā Enerģija Eiropai 

• 2012. Aprīlis – 2014. Septembris 

• Projekta partneri – 11 ES valstis 

(13 partneri) 

• Latvija – Zviedrija 

• Latgales plānošanas reģions 

 
• Mērķis: sekmēt ilgtspējīgas enerģijas 

pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību 

iesaistīti Pilsētas mēru paktu kustībā, 

kā arī izstrādājot Ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības plānus 

 



Paldies par uzmanību! 

Projekta vadītāja: 

Aija Zučika  

aija.zucika@lvif.gov.lv 

00371 28307589 

 

Enerģētikas eksperti:  

Dr.habil.sc.ing., Prof. Pēteris Šipkovs un Dr.sc.ing. Lana Migla 

shipkovs@edi.lv 

00371 67558620 

00371 29126258 

 

Vairāk informācijas: 

www.pilsetumerupakts.eu 

www.seap-plus.eu 
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