
Šis projekts saņem Eiropas Savienības HORIZON 2020 pētniecības un 

inovāciju programmas finansējumu saskaņā ar Granta līgumu Nr. 890437 

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra 

Par POWERPOOR projektu īsumā 



  

11 valstis – 14  partneri – 8 pilotpartneri 

 www.powerpoor.eu 
 

POWERPOOR konsorcijs 



  

Rīki 

• 3 izstrādātie rīki –  
 POWERTARGET  – identificē, vai mājsaimniecība ir enerģētiski nabadzīga 

 POWERACT  – piedāvā mainīt ieradumus un veikt nelielus pasākumus  

 POWERFUND  – informatīvs rīks par inovatīvām kopienu finansēšanas 

    iespējām, piemēram, pūļa finansējumu 

 

https://powerpoor.eu/toolkit 

https://powerpoor.eu/toolkit


  

Starptautiskais mentoru tīkls 



  

Konsultāciju tēmas 

  Apkures sistēma  

  Ēkas energoefektivitāte  

  Elektroiekārtu energoefektivitāte 

  Enerģijas ieradumi 

  Drošība un citi apsvērumi 

  Enerģijas rēķina analīze  

  Ventilācija u.c. tehniskie parametri, kas    

  ietekmē energoefektivitāti 

 Energokopienas 



  

Enerģētiskā nabadzība 

Latvijā:  
• tā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību un saņem 

materiālu atbalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai; 

• tā īrē pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vai sociālo 

dzīvokli saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” vai likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām”. 

 

POWERPOOR:  
• Pieņemts 10% slieksnis enerģijas izmaksām no kopējiem mājsaimniecības 

ieņēmumiem, lai mājsaimniecību uzskatītu par enerģētiski nabadzīgu.  

• Kā arī 10% slieksnis ir pieņemts POWERTARGET rīkā un vairākās Eiropas 

savienības valstīs 



Viens no POWERPOOR risinājumiem - kolektīvas 
inovatīvas aktivitātes enerģētiskās nabadzības 

mazināšanai 



Kolektīvās enerģijas iniciatīvas, ir iniciatīvas, lai apvienotu iedzīvotājus 

un izstrādātu kopīgas stratēģijas, lai: 

 

• ļautu piekļūt enerģijai par pieejamu cenu 

• risinātu noteiktu problēmu, piemēram, enerģētisko nabadzību 

• sniegtu iedzīvotājiem iespēju darboties enerģijas tirgū 

• atrast jaunu elektroenerģijas avotu, piemēram, pārejot no 

tradicionālajiem mazumtirgotājiem uz atjaunojamās enerģijas 

avotiem un/vai uz pašražošanu 

• lietderīgi izmantot esošo jumta platību 

Kolektīvās enerģijas iniciatīvas 



 

 

 

• sociālajiem, vides vai vietējiem ekonomiskiem ieguvumiem, 

nevis peļņas gūšanu 

• atvērtu un brīvprātīgu pārvaldību 

 

 

 

Energokopienas ir balstītas uz... 



 

 

 

 

POWERFUND 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

• https://projektubanka.lv/ 

• https://fundwise.me/ 

• https://indiegogo.com/  

Pūļa finansējuma platformas 

https://projektubanka.lv/
https://projektubanka.lv/
https://fundwise.me/
https://fundwise.me/
https://indiegogo.com/
https://indiegogo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

• Video, kur abu energokopienu pārstāvji detalizēti izstāsta par 

savu pārstāvēto kopienu modeli:  

"Energokopienas un kooperatīvi" POWERPOOR apmācību vebinārs 22.02.2022 

 

https://www.coopernico.org/  https://www.goiener.com/  

Energokopienu modeļi 
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Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un 

inovācijas programmas “APVĀRSNIS 2020” saskaņā ar dotācijas nolīgumu 

Nr. 890437 

29539397 

elvis@zrea.lv 

www.zrea.lv  

Paldies 
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