
COME RES projekts 

Aija Zučika 

Latvijas nacionālā foruma noslēguma sanāksme: 

24.11.2022. 
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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) 

Noslēguma sanāksme 24.11.2022. 
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1. «Tehniskais, tiesiskais, institucionālais un politiskais ietvars vietējā, valsts un Eiropas līmenī» 

(nodevums D.2.1, 2021.gada februāris), 

2.    partnervalstu ietvars ir aktualizēts 2022.gada augustā (nodevums D7.1) 

 

3.    AEK potenciāls COME RES projekta partnervalstīs/reģionos (D.2.2, 2021.gada augusts), 

 

4. «AEK virzošie faktori un šķēršļi» (D2.3. 2022.gada aprīlis) 

5. AEK iesaistīto/ieinteresēto pušu on-line aptaujas rezultāti COME RES valstīs (rezultāti kopumā un 

katrai partnervalstij, tajā skaitā Latvijai, D.3.4, 2022.gada septembris) 

 

Galvenie projekta nodevumi (angļu valodā), 

https://come-res.eu/resources 
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6.   AEK labās prakses (D5.2, 2022.gada janvāris) un to padziļināta analīze (D5.3, 2022.gada 

maijs) 

7. Četru izvēlētu AEK labo prakšu pārņemšanas/adaptācijas projekta partneru vidū (D 6.2, 

2022.gada septembris) un uz to pamata sagatavotie AEK darbības modeļi (D4.3, 2022.gada 

novembris) 

 

8. «AEK finansēšanas instrumenti: piemēri» (D.4.2, 2022.gada jūnijs) 

9.  AEK juridiskās formas un darbības modeļi (D.4.1., 2021.gada novembris), 

 

 

 

 

 

Galvenie projekta nodevumi (angļu valodā) 
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Visi politikas pārskati un Faktu Lapas tiek tulkotas latviski 

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

• Faktu lapa nr.2 Pašvaldības un atjaunojamās enerģijas kopienas - ideāla sadarbība! 

• tapšanā Faktu lapa nr. 3: AEK Ieinteresēto pušu aptaujas rezultāti 

• 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! 

• Politikas pārskats nr. 3 Kopienas veicinošo ietvaru salīdzinājums COME RES partnervalstīs ‘’Esam tuvu, 

bet mērķis vēl nav sasniegts’’  

 

 

Politikas pārskati un Faktu lapas 
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Enerģijas kopienu platforma: https://energycommunityplatform.eu/, sadarbībā 

ar Eiropas enerģijas kooperatīvu federāciju Rescoop.eu 

 

Līdz projekta beigām platformā tiks iekļauts Atjaunojamās enerģijas kopienu 

ilgtspējas novērtēšanas rīks (Sustainability Scoreboard for RECs) 

Galvenie projekta izstrādātie rīki 

https://energycommunityplatform.eu/
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Politikas rekomendācijas AEK attīstības veicināšanai ES, partnervalstu 

nacionālajā un reģionu līmeni (D.7.3 un 4.Politikas pārskats) 

 

 

 

Projekta noslēguma posms, decembris - februāris 
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Projekta noslēguma posms, decembris - februāris 

 

COME RES noslēguma konference  

2023.gada 31.janvāris, Brisele, Beļģija 

 «Advancing renewable energy communities in Europe:  

Affordable energy, local ownership, resilience» 

 

Programma un reģistrēšanās vietne https://come-res.eu/events?c=search&uid=efHuDOHx  

 

 

https://come-res.eu/events?c=search&uid=efHuDOHx
https://come-res.eu/events?c=search&uid=efHuDOHx
https://come-res.eu/events?c=search&uid=efHuDOHx
https://come-res.eu/events?c=search&uid=efHuDOHx
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Paldies par sadarbību projekta ieviešanas laikā! 
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PARTNERI 
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 Aija Zučika 

aija.zucika@lvif.gov.lv 

00371 67845111 

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

W www.come-res.eu    

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020“ saskaņā ar līgumu 

Nr. 953040. Visu atbildību par dokumenta saturu uzņemas COME RES projekts. Dokuments neataino Eiropas Savienības oficiālo 

viedokli.. 

 


