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Par projektu

Jaunumi

Pilsētu mēru paktu kustībai ir nozīmīga loma, lai sasniegtu
izvirzītos "20-20-20" mērķus 2020. gadam.

SEAP PLUS pieredzes pārneses
vizītes partneru starpā it tikušas
noorganizētas divas vizītes – viena
pieredzējušos reģionos, otra reģions,
kas pieredzi apgūst.

SEAP PLUS mērķis ir stiprināt Pilsētu mēru pakta idejas izplatību,
veicinot pakta parakstošo iestāžu un atbalsta institūciju
kapacitāti. Projekta ietvaros paredzēts:

 Sekmēt jaunu pašvaldību pievienošanos Pilsētu mēra pakta
kustībai.

 Nodrošināt tehnisko palīdzību Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības
plānu (IERP) izstrādē.

 Veicināt sadarbību pašvaldību un reģionā esošo enerģētikas
sektorā iesaistīto uzņēmumu starpā.

 Nodrošināt sadarbību, zināšanu un pieredzes pārnesē starp
pašvaldībām, kas ir pievienojušās Pilsētu mēru
iniciatīvai un tām, kas vēlas nākotnē pievienoties.

paktu

 Jokkmokkas pašvaldība apmeklēja

Rīgu laika posmā no 2013. gada 16.
līdz 19. oktobrim, savukārt Latvijas
Vides investīciju fonds apmeklēja
Lulea no 2014. gada 3. līdz 6.
martam.

 CEA apmeklēja Kosenzu no 2013.

gada 11. līdz 13. decembrim,
savukārt ALESSCO apmeklēja
Lefkosiju, Platres un Agros no
2013. gada 23. līdz 25. aprīlim.

 DIBA apmeklēja Atēnas no 2013.

Jaunumi
Pilsētu mēru pakta kustība uzsver Enerģētikas aģentūru
darbības nozīmīgumu
Apzinoties vietējo un reģionālo enerģētikas aģentūru lomu
(VREA), Eiropas Komisijas aizgādībā tiek organizēts pasākums,
kura laikā aģentūras apņēmās parakstīti solījumu, ka ar savu
darbību atbalstīts Pilsētu mēru paktu koordinatoru un
atbalstītāju centienus sekmēt ES CO2 emisiju samazinājumu par
vismaz 20%, energoefektivitātes paaugstināšanu kā arī
atjaunojamo resursu izmantošanu.

Reģistrējies!
Enerģētikas aģentūru vadītājiem - ManagEnergy tīklošanas
pasākumus, 2014. gada 24. – 25. jūnijā Brisele, Beļģija
Daļa no pasākuma tiks veltīta VREA un Pakta koordinatoriem.
Vairāk informācijas:
www.covenantofmayors.eu/agenda_en.html?id_event=878

Kontaktinformācija (Vadošais partneris)

gada 4. – 6. novembrim, savukārt
TCG apmeklēja Barselonu, Rubi
un Vilanovu no 2014. gada 18.
līdz 19. martam.

 ARE Liguria apmeklēja Martjanci

no 2013. gada 2. līdz 4.
oktobrim, savukārt L EAP
apmeklēja Dženovu no 2014.
gada 18. līdz 20. februārim.

 CAA apmeklēja Varnu no 2013.

gada 30.oktrobra līdz 1.
novembrim, savukārt BSRAEM
apmeklēja Vīni, Stetteldorfu,
Krems, Mureck, Weiz, St.
Pölten un Amstetten no 2014.
gada 15. līdz 19. martam.

 CLEI Europe apmeklēja Pitesti no

2014. gada 27. līdz 29. janvāri,
savukārt AMR apmeklēja
Freiburgu no 2014. gada 2. līdz
4. aprīlim.

Projektu līdzfinansē

Grieķijas Tehniskā kamera
Olga KALANTZOPOULOU
Tel. +30-210-3291613
okal@central.tee.gr
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SEAP PLUS nacionālais noslēguma pasākums

Pasākumi

SEAP + un Vācijas enerģijas autonomu kopienas

SEAP PLUS noslēguma pasākumi —
pašvaldību un enerģijas sektorā
iesaistītajiem pārstāvjiem,
reģionāla, nacionā la lī meņa
lēmuma pieņēmējiem. Pasākuma
ietvaros tiks prezentēti projekta
rezultāti, jaunā finansējuma
programmas, kā arī ES un nacionāla
līmeņa iniciatīvas IERP identificēto
rīcību ieviešanai.

Laika posmā no 2014. gada 2. – 4. aprīlim Freiburgā, Vācijā tik
organizēta ceturtā ikgadējā konference enerģijas autonomām
kopienām (Energieautonome Kommunen). Pasākumu apmeklēja
230
vietējo
pašvaldību
un
ieinteresēto pušu
pārstāvji. Vairāk
kā 50 runātāji
s n i e d z a
prezentācijas par
d a ž ā d i e m
analītiskiem
pētījumiem,
p o l i t i k a s
Avots: eneff-stadt.info
piemēriem, kā arī
aktuāliem labās prakses piemēriem kā nodrošināt enerģijas
pārnesi novados, pilsētās un mazpilsētās.
Pateicoties ICLEI Europe organizācijas pūlēm, SEAP PLUS
projektam bija ekskluzīva loma šī gada pasākumā. Lai sekmētu
enerģijas sektoru skarošo rīcību plānošanu, projekts organizēja
atsevišķu sesiju par jautājumiem, kas skar enerģijas datu
pieejamības veicināšanu Vācijas pašvaldībās kā arī pirmo reizi
nodrošināja iespēju padziļināti iepazīties ar ekspertu pieredzi
no Luksemburgas, Rumānijas un Zviedrijas.
Konferencē uzsvars bija uz ilgtspējīgas enerģijas politikas
ieviešanu. Tika organizētas arī vizītes vietējās kopienās. Triju
dienu laikā galvenās pasākuma tēmas bija: sabiedrības
līdzdalība klimata jautājumos; grantu un pašvaldību fondu
pieejamība, kā arī enerģijas pārnese piemēri.
Daži no konferences secinājumiem:

 Bulgārija: 2014. gada 16. – 17.
maijs Varna, organizē BSRAEM

 Spānija: 2014. gada 4. jūnijs
Barselona, organizē DIBA

 Grieķija: 2014. gada 12. – 13. jūnijs
Atēnas, organizē TCG sadarbībā ar
EPTA

 Austrija: 2014. gada 16. – 17. jūnijs
Kötschach- Mauthen, organizē CEA

 Kipra: 2014. gada 13. jūnijs,
Lefkosija, organizē CEA

 Slovēnija:

2014. gada 25.
septembris Ptuj, organizē LEAP

 Rumānija: 2014. gada 25. – 26.
septembris, Satu Mare, organizē
AMR ģenerālā asambleja

 Itālija: 2014. gada septembris,
Roma, organizē ALESCO



Vācijā enerģijas pārnese ir veiksmīga, pateicoties vietējai
iniciatīvai izveidot decentralizētu energoapgādes sistēmu.

 Zviedrija: 2014. gada septembris,



Lai nodrošinātu jaunus atjaunojamo energoresursu
pieslēgumus tīklam, jāsniedz atbalsts iedzīvotājiem un

 Latvija: 2014. gada 11. septembris,

Apmeklē
PLUS

SEAP-

organizē Jokkmokkas pašvaldība

organizē Latvijas Vides Investīciju

Projektu līdzfinansē

www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
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Sasniegumi

Jaunumi

Izstrādāti 5 IERP Latvijā
Saņemto SEAP PLUS projekta sniegto tehnisko atbalstu, laika
posmā no 2013. līdz 2014. gadam piecas Latgales plānošanas
reģiona pašvaldības izstrādāja un apstiprināja IERP.
Lai
nodrošinātu CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 20% salīdzinot
ar izvēlēto bāzes gadu, pašvaldības izstrādāja vīziju un rīcības
CO2 emisiju samazināšanai. Pašvaldības galvenokārt ir
apņēmušās veicināt vietējo un atjaunojamo resursu izmantošanu
siltumenerģijas ražošanai, modernizēt transporta sektoru kā arī
regulāri paaugstināti energoefektivitātes rādītājus.

Latvijas Vides investīciju fonds
kļūst par pirmo Pilsētu mēru paktu
koordinatoru Latvijā, lai sniegtu
stratēģisku un tehnisku atbalstu tām
Pilsētu mēru paktu parakstījušām
pašvaldībām, kurām trūkst
nepieciešamo prasmju un/vai resursu
attiecīgo prasību izpildei. Aicinām
sazināties ar LEIF pašvaldības, kam
nepieciešams atbalsts, lai:
 Pievienotos Pilsētu Mēru paktam;
 Izstrādātu Ilgtspējīgus enerģētikas
plānus.

Izstrādāti 3 IERP Bulgārijā
Izmantojot SEAP PLUS, BSRAEM ekspertu atbalstu iepriekš
izvēlētām pašvaldībām tika sniegta tehniskā palīdzība
izstrādājot un iesniedzot IERP. Aksakovo un Beloslav pašvaldībā
izstrādātie IERP ir tikuši apstiprināti pilsētu domes sēdēs,
savukārt Valchi Dol pašvaldības izstrādātais IERP tiks izskatīts
pilsētas domes sēdē apstiprināšanai. Saņemot BSRAEM atbalstu
turpinās darbs pie Dolgopol pilsētas IERP izstrādes.
Austrijā iesniegts vēl viens IERP
SEAP PLUS projekta ietvaros, CAA sniedza tehnisko palīdzību
Volfurtas pilsētai (8000 iedzīvotāji) izstrādāt IERP. Pilsēta ir
Klimata aliance dalībniece kopš 1997. gada. Pilsētas dome
2013. gada septembrī apstiprināja izstrādāto IERP un nākamajā
mēnesi sagatavotu plānu iesniedza Pilsētu mēru paktu birojā.
Izstrādātā CO2 emisiju samazinošā stratēģija paredz samazināt
CO2 emisijas par 20% līdz 2020. gadam salīdzinot ar izvēlēto
bāzes gadu 2001.

Apmeklē
PLUS

SEAP-

Norboten apgabala dome kļūst
par pirmo Pilsētu mēru paktu
koordinatoru Zviedrijā
Kā viens no SEAP PLUS projekta
rezultātiem ir Norboten apgabala
padomes lēmums kļūt par pirmo
Pilsētu mēru paktu koordinatoru
Zviedrijas Ziemeļu daļā. Sadarbībā
ar Norboten enerģijas aģentūru
pašvaldībām tiks nodrošināts
nepieciešamais atbalsts.
(www.nenet.se).

Uz doto brīdi 7 no 14 Norboten
apgabala pašvaldībām ir iesaistītas
Pilsētu mēru pakta kustības
aktivitātēs, 6 no tām: Jokkmokka,
Pitea, Kiruna, Arjeplog, Alv sbyn un
Overtornea ir parakstījušas paktu.

Projektu līdzfinansē

www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
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Pirmais apvienotais IERP Austrijā

Izstrādāti 3 IERP Grieķijā
SEAP PLUS projekta ietvaros, EPTA un TCG pašvaldībām
izstrādājot IERP ir nodrošinājusi tehnisko atbalstu - video
konferences, konsultācijas pa telefonu, divpusējas tikšanās,
materiāli. Šobrīd atbalsta rezultātā 3 pašvaldības – Tanagra,
Farsala un Penteli, ir izstrādājušas un iesniegušas IERP. Minētās
pašvaldībās
ir
apņēmušās
samazināt
CO2
emisijas par 20%
līdz
2020.
g a d a m .
Izstrādātos IREP
ir
iespējam s
lejuplādēt
Pilsētu mēru pakta mājas lapā.
Izstrādāti 3 IERP Kiprā
Lefkosijas pašvaldība kā arī Platres un Lithrodontas reģiona
vietējas pašvaldības SEAP PLUS ietvaros ir saņēmušas tehnisko
atbalstu un izstrādājušas IERP. Pašvaldības, izvirzot mērķi
samazināt CO2 emisijas, kā bāzes gadu izraudzījās 2009. gadu.
Izstrādātajos IERP ir iekļautas dažādas ilgtspējīgas rīcības, kuru
ieviešanas rezultātā tiktu sasniegts līdz 2020. gadam CO 2
emisiju samazinājums par 20 %. 2014. gadā plānotās aktivitātes
ir: iedzīvotāju izglītošanas kampaņa enerģijas dienu laikā,
izglītojošas prezentācijas skolās un dažādās mērķauditorijās,
elektroniska bibliotēka ar enerģiju taupošiem informatīviem
materiāliem, mājsaimniecību enerģijas patēriņa apzināšana un
Publisko ēku renovācijas projekti. Zemāk esošajā tabulā ir
Pašvaldība
Lefkosia
Platres
Lythrodontas

Apmeklē
PLUS

Maijs 2014

CO2 ietaupījumi
(tonnas CO 2 2020)
98,436
1,676
3,240

2020 IERP CO 2
mērķis (%)
33%
34%
32.5%

SEAP-

2013. gada decembrī 13 lauku
pašvaldības no Valdviertel Kernland
reģiona pievienojās Pilsētu mēru
paktu kustībai un apņēmās
izstrādāta apvienotu IERP līdz 2014.
gada nogalei. Reģiona mērķis ir līdz
2 03 0. gad am b ūt enerģ ija s
neatkarīgi attiecībā uz
elektroenerģiju, siltumenerģiju un
mobilitāti.
SEAP PLUS aktivitātes Latvijā
2014. gada 8. aprīlī Latvijas Vides
Investīciju Fonds piedalījās Latvijas
Pašvaldības savienības rīkotajā
attīstības komitejas sēdē pašvaldību
vadītājiem, kuras laikā iepazīstināja
ar Pilsētu mēru pakta kustību un
SEAP PLUS projekta realizētajām
aktivitātēm. Kopumā pasākumā
piedalījās 29 interesenti, 18 no tiem
bija pārstāvji no pašvaldībām.
SEAP PLUS aktivitātes Grieķijā
2014. gada 13. maijā Tesaloniki
SEAP PLUS projekta sasniegumi un
rezultāti tika prezentēti tematiskajā
darba seminārā: „Ekonomiskā
izaugsmes iespējas caur
energoefektivitāti”. Pasākums
notika Tesalonikiun to organizēja
atjaunojamo energoresursu un
ietaupījumu centrs.
Pasākuma
mērķis bija nodrošināt pieredzes un
zināšanu apmaiņu starp Pilsētu
mēru pakta kustības dalībniekiem
par IERP izstrādi un ieviešanu, kā arī

Projektu līdzfinansē

www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
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Sasniegumi

Pasākumi

Grieķijā Parakstīti divi
enerģijas piegādātājiem

sadarbības

memorandumi

ar

TCG ir parakstījis divus sadarbības memorandumus ar diviem
nozīmīgākajiem enerģijas ražotājiem Grieķijā, Public Power
Corporation S.A. (PPC) un Public Gas Corporation (DEPA)
S.A.A. Oficiālā parakstošā ceremonija tiek plānota Grieķijas
SEAP PLUS projekta noslēguma pasākumā.
Itālijā parakstīts sadarbības memorandums ar enerģijas
piegādātāju
2014. gada 6. martā sadarbības memorandums tika parakstīts
starp ALESCO un Ultragas, kas ir vadošais šķidrās gāzes
izplatītājs Itālijā ar aptuveni 80 000 klientiem. Parakstot
sadarbības memorandumu, pašvaldība un enerģijas uzņēmumus
apņemas veicināt datu pieejamību pašvaldības teritorijā.
Rumānijā parakstīti trīs
enerģijas piegādātājiem

sadarbības

memorandumi

ar

Zalau pašvaldība 2014. gada maijā
parakstīs
sadarbības
memorandumu ar SC FDEE
Elektroenerģijas piegādātāju,
Ziemeļu Transilvānijā, Zalau
meitas kompānijā.
Savukārt
PItesti un Ploiesti pašvaldības
memornadumus parakstīs ar
lielākajiem vietējiem enerģijas piegādātājiem. Visas trīs
pašvaldības organizēs oficiālu memoranduma parakstīšanas
ceremoniju.
SEAP PLUS projekta partneru starpā parakstīti 6 labas gribas
memorandums
Lai nodrošinātu ilgtermiņā sadarbību starp projekta
pieredzējušajiem partneriem un partneriem, kas pieredzi
pārņem, projekta partneru pāri parakstīja savā starpā labas
gribas memorandumus. Latvijas Vides investīciju fonds
parakstīja memorandumu ar Jokkmokkas pašvaldību SEAP PLUS
lietišķo brokastu laikā Briselē, 2013. gada jūnijā.

Apmeklē
PLUS

SEAP-

Iesaisties!
Viedā nedēļa Dženovā: 2014.gada
16. – 20. jūnijā.
Dženovas pašvaldība piecas dienas
organizē sanāksmes, konferences,
prezentācijas par inovatīviem
risinājumiem Viedajām pilsētām.
Viens no galvenajiem pasākumiem
būs politiķiem: „Integrētā enerģijas
plānošana Viedajās pilsētās”, Med
Marie
konference
„Ēku
Energoefektivitāte Vidusjūras zonā”
un Iluminate konference „Modernās
tehnoloģijas Viedo pilsētu
apgaismošanai”.
Freiburgā Breisgau un Lorrachā,
Vācijā, laika posmā no 2014.
gada 22. – 24. oktobrim notiks
ko n f er en c e p ar v iet ēj i em
atjaunojamiem resursiem.
Lai pārvarētu ekonomisko krīzi,
pieaugošo enerģijas nestabilitāti un
resursu nepietiekamību, ir
steidzami nepieciešama pāreja uz
ilgtspējīgu ekonomiku. Sestās,
vietējās atjaunojamo energoresursu
konferences laikā tiks apskatīts
jautājums par vietējo pašvaldību
lomu, nodrošinot enerģijas pārnesi
un energoefektivitāti. Tāpat arī
tiks apskatītas rīki un integrētās
metodes, kas ļauj pētīt enerģijas
sektora potenciālu, tajā skaitā arī
jaunu darba vietu rašanās iespējas.
Vairāk informācijas:
ww w. l oc a l - renewablesconference.org/

Projektu līdzfinansē

www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
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Enerģijas dienas

Pasākumi

220 dalībnieki no 28 valstīm un 6 kontinentiem apmeklēja
Jokkmokkas enerģijas dienas par ilgtspējīgu transportu.
2014. gada Enerģijas dienas un Jokkmokkas ziemas konferencē
tika apskatīti sekojoši jautājumi:

2014. gada 23. – 27. jūnijā
notiks, EUSEW 2014

 Kāda nozīme ir valsts politikai, lai sekmētu ziemeļu valstu,

Devīto reizi notiks ES Ilgtspējīgas
enerģijas nedēļa (EUSEW).
Tās
ietvaros tiek plānoti dažādi pasākumi
– izstādes, konferences, tiešsaistē
skatāmi notikumi, semināri.

 Ko nozīmē „ Eko –

Vairāk informācijas: www.eusew.eu

 Kādi konkrēti soļi ir

2014. gada 16. – 17. maijā notiks
enerģijas dienas Pilsētas
rātsnamā, Varnā, Bulgārijā.

attālāko reģionu un sabiedrības pāriešanu uz ilgtspējīga
transporta risinājumiem.
mobilitātes” koncepts
ziemeļu reģionos.
jāveic, lai ieviestu
„Eko- mobilitāti”, ko
individuāli cilvēki var
darīt.

Sasniegumi
Katalonijas esošās pašvaldības apvienojušās cīņā ar klimata
pārmaiņām. Visas Katalānijas provinces (Barselona; Žirona;
Leida un Taragona) kā arī attālākās teritorijas, 2014. gada
februārī izveidoja Katalānijas sadarbības klubu. Kluba uzdevumi
ir

 palīdzēt vietējām pašvaldību klimata pārmaiņu politikas

īstenošanā kā arī veicināt sadarbību starp pašvaldībām un
vietējiem enerģētikas sektorā iesaistītajiem pārstāvjiem.

 būt par starpnieku ES energoefektivitātes un klimata
pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanas jautājumos.

 pārstāvēt pašvaldību viedokli.
Lai
ieviestu
enerģijas
projektus, klubs plāno arī
izpētīt jaunus gan Eiropas,
gan Spānijas finansējuma
fondus un mehānismus. Klubs
ar savu darbību plāno
atbalstīt Pilsētu mēru pakta koordinatoru un atbalstītāju

Apmeklē
PLUS

SEAP-

Pasākumu organizē Reģionālā
enerģijas aģentūra un Bulgārijas
melnās jūras pašvaldību apvienība
projekta „Geo DH” un „Kopīga
darbība attīstībai” ietvaros. Pasākuma
akcents ir uz sabiedrības iesaisti
nacionālā un starptautiskā līmenī.
Enerģijas dienas sauklis ”Klimata
pārmaiņas - pārmaiņas sabiedrībā”.
Pasākuma mērķis ir daloties pieredzē,
zināšanās un prasmēs, veicināt
informācijas par klimata pārmaiņām
un ilgtspējīgu attīstību nonākšanu pie
dažādām mērķgrupām kā arī meklēt
kopīgus risinājumus.
AER čempionu līgas apbalvošanas
ceremonija 2014. gada 24. jūnijā
Briselē, Beļģijā.
Piekto gadu pēc kārta, labākās
atjaunojamo energoresursu Eiropas
pilsētas un mazpilsētas tiks
apbalvotas.

Projektu līdzfinansē

www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus

Atbildību par elektroniskajā ziņu izdevumā rakstīto uzņemas tās autori. Elektroniskais Ziņu izdevums neataino
Eiropas Kopienu oficiālo viedokli. Eiropas Komisija, kā arī Konkurences un Inovāciju izpildaģentūra neuzņemas
nekādu atbildību par dokumentā ietverto informāciju.
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