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Kontaktinformācija  
 
 

Ievads 

 
ES Klimata un Enerģijas politi-
kas uzstādīto mērķu sasnieg-
šanai 2020. gadam būtiska 
loma ir Pilsētu mēru paktu 
iniciatīvai - paaugstinot ener-
goefektivitāti un veicinot al-
ternatīvo energoresursu iz-
mantošanu. 

 

Neskatoties uz Pilsētu mēra pakta iniciatīvas pozitīvo ietekmi 
enerģijas resursu apsaimniekošanā, pašvaldības saskaras ar grūtī-
bām kļūt par mēra pakta dalībniecēm un iniciatīvas ietvaros 
izstrādāt Ilgtspējīgās Enerģijas rīcības plānus.  

 

2012. gada aprīlī tika uzsākta projekta SEAP-PLUS īstenošana. 
Projekta  ietvaros paredzēts:  Sekmēt jaunu pašvaldību pievie-
nošanos Pilsētu mēra pakta kustībai, nodrošināt tehnisko palīdzī-
bu Ilgtspējīgo Enerģijas rīcības plānu izstrādē, veicināt sadarbību 
pašvaldību un reģionā esošo enerģijas sektorā iesaistīto uzņēmu-
mu starpā, kā arī nodrošināt sadarbību zināšanu un pieredzes 
pārnesē, starp pašvaldībām, kas ir pievienojušās Pilsētu mēru 
paktu iniciatīvai un tām, kas vēlas nākotnē pievienoties.  

 

SEAP-PLUS projekta ietvaros ir izveidoti 6 projekta partneru 
pāri, lai nodrošinātu labās prakses un zināšanu pārnesi no piere-
dzējušajiem reģioniem uz pieredzi pārņemošajiem reģioniem. 
Projekta aktivitāšu ieviešanā, tiek ņemta vēra aktuālā situācija 
katra projekta partnera zemē. Enerģijas datu uzskaitē un izman-
tošanas nodrošināšanā būtiska loma projektā ir paredzēta, lai  
sekmētu veiksmīgu sadarbību ar enerģijas nozares uzņēmumiem. 

 

Projektā īstenotās komunikāciju aktivitātes tiek plānotas, lai 
nodrošinātu jaunu ideju, pieeju un motivāciju vietējo pašvaldību 
un reģionu pārvalžu pārstāvjiem, kā arī  lēmuma pieņēmējiem 
nacionālā un starptautiskā līmenī. 

 
 

Jaunumi 
 
Pirmās  zināšanu un pieredzes  pār-
ņemšanas vizītes pieredzējušo partne-
ru zemēs:  

• Enerģijas aģentūras Pomurje pār-
stāvji no Slovēnijas apmeklēja 
Dženovu (ARE) laika posmā no 
10. jūlija līdz 12. jūlijam 

• Pašvaldību asociācijas pārstāvji 
no Rumānijas apmeklēja Freibur-
gu (ICLEI Europe) laika posmā no 
10. jūlija līdz 12. jūlijam 

• Enerģijas aģentūras pārstāvji no 
Itālijas apmeklēja Nikosiju (CEA) 
laika posmā no 11. jūlija līdz 13. 
jūlijam 

• SIA “Vides Investīciju fonda”  

pārstāvji no Latvijas apmeklēja 
J o k k m o k k a s  p a š v a l d ī b u 
(JOKKMOKK) laika posmā no 15. 
augusta līdz 17. augustam 

• Melnās jūras reģiona enerģijas 
pārvaldes aģentūras pārstāvji no 
Bulgārijas apmeklēja Vīni (CAA) 
laika posmā no 26. augusta līdz 
29. augustam 

• Grieķijas tehniskās kameras pār-
stāvji apmeklēja Barselonu 
(DIBA) laika posmā no 27. augus-
ta līdz 28. augustam 

 
Nākamās vizītes pieredzes pārņemoša-
jos reģionos tiks īstenotas laika posmā 
no 2012. gada novembra līdz 2013. 
gada janvārim.  

Latvian Environmental 
Investment Fund, LATVIA 
Aija ZUČIKA 
Tel. +371 67845111 
Aija.Zucika@lvif.gov.lv 
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Labās prakses piemēri 
Jokkmokkas pašvaldība  
Klimata stratēģija un enerģijas plāns   
Jokkmokkas pašvaldība, Zviedrijā ir pievienojusies 
Pilsētu mēra paktu kustība, kopš 2009. gada 12. oktob-
ra. Kā to nosaka nacionālā likumdošana,  katrai Zvied-
rijas pašvaldībai ir jāizstrādā klimata stratēģija. Jok-
kmokkas pašvaldības valde ir iesaistījusies uzraudzības 
komitejā klimata stratēģijas un Ilgtspējīgo Enerģijas 
rīcības plānu izstrādē.  2010. gada februāri tika pie-
ņemts lēmums sākt Ilgtspējīgās Enerģijas rīcības plāna 
izstrādi: 
• Ieviest aktivitātes, kas veicina sabiedrības vides 

apziņu;   
• Prezentēt juridiskās saistības  lēmuma pieņēmē-

jiem;  
• Apvienot klimata stratēģijas ieviešanu ar stratē-

ģijām, kas aptver vietējās pašvaldības attīstību. 
Jokkomokas pašvaldība kā vienu no prioritātēm ir iz-
virzījusi jauniešu mērķgrupas aktīvu iesaisti klimata 
pārmaiņu novēršanas aktivitātēs. Piemēram, Jokkmak-
kas jaunieši un Jokkmokkas pilsētas mērs ir parakstīju-
ši sadarbības memorandumu. Pašvaldībai teritorijas 
apsaimniekošanā un attīstībā svarīgi ir ņemt vērā teri-
torijas pamatnācijas — Sāmu viedokli. Lai nodrošinātu 
diologa veidošanos,  Sāmu kopiena tiek iesaistīta lē-
mumu pieņemšanā, katru gadu tiek rīkota Jokkmokas 
Ziemas konference (Sk. pielikuma dokumentus). 
 
Projekts TRAINREBUILD Ēku renovācija: Rīkkopa 
pilsētu mēra paktu pašvaldībām  
Lai atbalstītu sekmīgu ēku renovācijas procesu, Inteli-
ģentās Enerģijas Eiropai programmas līdzfinansētā 
projektā: “TRAINREBUILD” ir tikušas izstrādāta rīkko-
pas un mācību materiāli ēku īpašniekiem un pilsētu 
mēru pakta pašvaldībām. Projekta materiāli pieejami: 
http://trainrebuild.eu/tools 

Apmeklē SEAP-PLUS 

www.seap-plus.eu 

www.facebook.com/seapplus 

twitter.com/seapplus 

Projektu līdzfinansē 
 

 
Barselona  
Pašvaldību iesaiste Pilsētu mēra pakta 
kustībā: Iespēja samazināt patērēto 
enerģijas daudzumu 
Barselonas provinces padome bija pirmā 
pakta koordinējošā iestāde, kas sniedzot 
tehnisko un finansiālo atbalstu izstrādāt 
Ilgtspējīgos Enerģijas rīcības plānus, iedro-
šināja pašvaldībās parakstīt Pilsētu mēra 
paktu.  2012. gada oktobrī, 189  Barselo-
nas pašvaldības (61 % no tām bija pilsētu 
pašvaldības) parakstīja paktu un 157 no 
tām ir izstrādājušas Ilgtspējīgos Enerģijas 
rīcības plānus. 152 izstrādātajos plānos 
ieviešot apzinātās rīcības ir iespējams  
nodrošināt CO2 izmešu daudzuma samazi-
nājumu par 2,604,685t.

. 
Daļu no plānos 

identificētajām rīcībām pašvaldības īsteno 
ar  ELENA programmas finansiālu atbalstu. 
 
Aģentūra RARE, Francija 
Siltumnīcas gāzu izmešu  daudzuma  uz-
skaite reģionos 
Rare aģentūra ir izstrādājusi rokasgrāma-
tas  enerģijas patēriņa uzskaites veikšanai 
reģionos. Rokasgrāmata sniedz ieskatu par 
jautājumiem un sektoriem, kam jāpievērš 
uzmanība. Dokumenti pieejami: http://
www.rare.fr/cahiers_observation_GES/
index.html 
 
Projekts enerģija pilsētu mēriem   
Pilsētu mēru paktu pašvaldībām interesē-
jošas metodoloģijas un informatīvi materi-
āli par klimata un enerģijas jautājumiem. 
Projekta materiāli pieejami: http://
toolbox.climate-protection.eu/  
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Dokumenti 
 
Pielikumā: 
  

• Projekta SEAP PLUS brošūra angļu 
valodā;  

• Jokkmokkas Ziemas konferences un 
semināra programma;  

• Vadlīnijas, kas nosaka Pilsētu mēra 
pakta atbalsta institūciju nozīmi. 

 

 

Pasākumi 
 
Piesakies tagad! 
 
• Jokkmokkas Ziemas konference: “Ilgtspējīga 

enerģija — ilgtspējīgs dzīvesveids: rīcību plā-
nošana”,  Jokkmokka, Zviedrija, 2013. gada 4. 
— 7. februāris. Vairāk informācijas: 
www.nncc.eu 

 
• “Vietējo atjaunojamo resursu konference 

2012 — Pilsētām un reģioniem pieejamie ino-
vatīvie un kompaktie tehnoloģiskie risinājumi 
enerģijas pārvaldē” Freiburga / Vācija, 2012. 
gada 25.– 26. oktobris. Vairāk informāci-
ja s  :h t tp ://www. loca l - renewab les -
conference.org/freiburg2012/home/ 

 
• Enerģija pilsētu mēriem (IEE projekts). Starp-

tautisks seminārs esošajiem un potenciālajiem 
pakta koordinatoriem un atbalstītājiem. 2013. 
gada marts, Brisele: www.energyformayors.eu  

 
 
SEAP-PLUS semināri 
2012. gada 26. septembrī, Barselonā, SEAP-PLUS 
projekta ietvaros tika organizēts seminārs, kura 
laikā tika apzināta metodoloģija un jauni sektori, 
kas būtu jāiekļauj izstrādājot Ilgtspējīgās Enerģi-
jas rīcības plānus nākotnē. Sagatavotie materiāli 
būs pieejami publiski 2012. gada noslēgumā.  
 

Apmeklē SEAP-PLUS 

www.seap-plus.eu 

www.facebook.com/seapplus 

twitter.com/seapplus 
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