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Pilsētu mēru paktu kustībai ir nozīmīga loma, lai sasniegtu 2009.
gada ES Klimata un enerģētikas tiesību akta izvirzītos "20-20-20"
mērķus 2020. gadam.
SEAP-PLUS mērķis ir stiprināt Pilsētu mēru pakta idejas izplatību,
veicinot pakta parakstošo iestāžu un atbalsta institūciju kvalitatīvo
un kvantitatīvu 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 paktu
iniciatīvai un tām, kas vēlas nākotnē pievienoties.
Projekta ietvaros ir izveidoti 6 projekta partneru pāri, lai
nodrošinātu labās prakses un zināšanu pārnesi no
pieredzējušajiem reģioniem uz pieredzi pārņemošajiem reģioniem
izstrādājot un ieviešot IERP. Pieredzi pārņemošais partneris
iegūtās zināšanas tālāk sniedz vietējām pašvaldībām, palīdzot
izstrādāt IERP. Trīs pieredzes pārņemšanas vizīšu cikli tiek
realizēti projekta laikā.
Vietējās pašvaldības projektā tiek iesaistītas Enerģijas dienās
katrā no valstīm/ reģioniem. Pašvaldībām projekta ietvaros tiek
sniegts tehniskais atbalsts gan no pieredzējušajiem partneriem,
gan tiem, kas projekta ietvaros zināšanas apgūst.
Lai nodrošinātu ticamu enerģijas datu pieejamību, projekta
ietvaros tiek veicināta sadarbība enerģijas sektorā iesaistīto pušu
starpā – tiek organizēti reģionālie semināri, divpusējās
sanāksmes, diskusijas. Starp enerģijas patērētājiem - pašvaldību
un enerģijas sektorā iesaistītajiem lielākajiem enerģijas
ražotājiem, projekta ietvaros tiek parakstīti sadarbības
memorandumi.

KONTAKTINFORMĀCIJA (LATVIJA)

SEAP-PLUS pieredzes pārņemšanas
vizītes: Ir realizētas vizītes
pieredzējušo partneru mītnes zemēs
kā arī pieredzi pārņemošajos
reģionos

• DIBA apmeklēja Atēnas (TCG) 21.23. janvāris, 2013

• CEA

apmeklēja Kozencu
(ALESSCO) 7. – 8. februāris, 2013

• CAA apmeklēja Varnu (BSRAEM)
18.— 22. novembris, 2012

• JOKKMOKK apmeklēja Rīgu (LVIF)
7.— 9. novembris, 2012

• ICLEI Eiropa apmeklēja Bukaresti
(AMRR) 1.—3. aprīlis, 2013

• ARE Ligūrija Apmeklēja Martjanci
(LEAP) 11.—13. decembris, 2012
Pieredzes pārņēmšanas vizīšu
ietvaros tika rīkotas apaļā galda
diskusijas, lai iepazīstinātu
pašvaldības ar labās prakses
piemēriem, metodoloģiju un pieredzi.
Otrs pieredzes pārņemšanas vizīšu
cikls tiks uzsākts 2013. gada augustā
— septembrī ar pieredzi dodošo
parteru vizītēm pieredzes
pārņemošajos reģionos.
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LABĀS PRAKSES PIEMĒRI

PASĀKUMI

Pēc pirmā pieredzes pārņemšanas vizīšu cikla

MEDEEA starptautiskā konference
"Enerģētika Vidusjūras pilsētās"
Kiprā Nikosijā, no 2013. gada 15. līdz
16. maijam, tika prezentēti projekta
MEDEEA rezultāti un sasniegumi, lai
parādītu, kā līdzdarbojoties
pašvaldībai un enerģētikas sektora
pārstāvjiem tiek veicināta ilgtspējīgu
enerģētikas sektora attīstība.
MEDEEA projekts sekmē tādu
iniciatīvu atpazīstamību kā "Eiropas
Enerģijas balva - eea®" un Pilsētu
mēru pakts www.interregmedeea.eu)

• Metodoloģija, ko sagatavojuši partneri no Spānijas (DIBA)
izstrādājot IERP - Enerģijas patēriņa novērtējuma analīze 10
nozīmīgākajās pašvaldības ēkās.

• Kipras partneru piemērs (CEA) - Ielu apgaismojuma projekta
pieteikums. Piemērs parādā, kā sadarbojoties pašvaldībai,
enerģijas aģentūrai un uzņēmumiem, sagatavot veiksmīgu
projekta pieteikumu finansējuma piesaistei.

• Austrijas partneri (CAA) vienotā datu bāzē apkopojuši vairāk
kā 100 labās prakses piemērus no pašvaldību projektiem
enerģijas efektivitātes, atjaunojamo energoresursu, mobilitātes
un būvniecības jomās. Vairāk informācijas pieejams:
www.klimabuendnis.at/bestpractice

• Zviedrijas

partneri (Jokkmokk pašvaldība un Nenet
uzņēmums) sagatavojuši enerģijas katalogu, kurā apkopoti
dažādi pasākumi maza un vidēja izmēra pašvaldībām
izstrādājot IERP. Kataloga mērķis ir sniegt atbalstu
pašvaldībām izstrādājot un ieviešot IERP un var tik izmantot
kā materiālu jaunu deju radīšanai, kā arī kā kontrolsaraksts,
izstrādājot IERP.
SEAP PLUS rekomendācijas un rīki
Dokuments publicēts 2012. gada oktobrī ar mērķi nodrošināt
pieeju metodoloģijai, rīkiem un informācijai par labās prakses
piemēriem, kas var palīdzēt izstrādājot bāzes emisijas uzskaiti
(BEU) un IERP. Galvenie ieteikumi:

• Inovatīva metodoloģijas BEU un IERP, labās prakses piemēri
un rīki pašvaldībām, iedzīvotājiem, rūpniecības, transporta un
atjaunojamo energoresursu sektoriem.

• Jauni sektori, kas var tik iekļauti BEU un IERP –
lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejsaimniecība, atkritumu
apsaimniekošana un ūdens attīrīšana.

• IERP integrācija reģiona plānošanas dokumentos.
• Labās prakses piemēri enerģijas sektorā iesaistīto pušu
sadarbībai.
Vairāk informācijas: http://www.seap-plus.eu/wpuploads/Recommendations-and-tools.pdf

content/

Nenokavē!
• Resursu

efektivitāte
–
u z s a u k u m s l ab ā s p ra k s e s
piemēriem. Reģionu komiteja ir
izsludinājusi Pilsētu mēru pakta
parakstītājiem uzsaukumu, kurā
aicina pakta parakstītājus dalīties
labās prakses piemēros efektīvā
resursu apsaimniekošanā. Aicina
piedalīties interesentus aizpildot
elektoronisko anketu līdz 2013. gada
28. jūnijam. Konkursa rezultāti tiks
prezentēti 2013. gada 2. – 3.
septembrī, Viļņā, Lietuvā.

• Pilsētu mēru paktu ceremonija
2013. gada 24. jūnijā Briselē, Beļģijā
(www.eumayors.eu)

• SEAP PLUS Lietišķās brokastis.
Divu stundu ilgs pasākums notiks
2013. gada 24. jūnijā plkst. 11:00.
pirms svinīgās ceremonijas Pilsētas
mēru pakta
mēriem. Brokastis
notiks: House of Cities,
Municipalities and Regions, Square
de Meeûs 1 1000 Brisele, Beļģija.

IENĀC SEAP-PLUS
www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus
twitter.com/seapplus
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Izstrādājot IERP plānus, kā arī sagatavojot IERP plānu ieviešanas
monitoringa ziņojumu Pilsētu mēru pakta ofisam, pašvaldībām un
reģioniem ir nepieciešama piekļuve ticamiem enerģijas datiem.
SEAP PLUS projekta ietvaros organizēti vairāki pasākumi
enerģētikas sektorā iesaistītajiem pārstāvjiem – enerģijas
ražotājiem, patērētājiem, pašvaldībām un reģioniem, enerģijas
aģentūrām un dažādām asociācijām. Šo pasākumu mērķis ir
sekmēt dialogu starp enerģētikas sektorā iesaistītajām pusēm:

SEAP-PLUS projekta mērķis ir
veicināt pašvaldību un enerģētikas
sektora pārstāvju sadarbības
turpināšanos arī pēc projekta
ieviešanas. Lai to īstenotu, viena no
projekta aktivitātēm ir Sadarbības
memorandumu parakstīšanas. Šo
memorandumu mērķis ir atbalstīt
Pilsētas mēru pakta kustību un
ticamas enerģijas datu pieejamību,
ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt
datu pieejamības, informācijas un
procedūru konfidencialitāti.
Līdz šim sekojošās valstīs ir parakstīti
sadarbības memorandumi.

• Iepazīstināt ar Pilsētu mēru paktu kustību un uzsvērt
iespējamos ieguvumus.

• Prezentēt SEAP PLUS projektu: mērķus un uzdevumus,
sasniedzamos
mērķauditoriju.

rezultātus,

ieguvumus

un

projekta

• Iedrošināt pārstāvjus no reģioniem iesaistīties, sniegt atbalstu
un kļūt par Pilsētu mēru pakta atbalsta institūcijām un
koordinatoriem.

• Izpētīt potenciālu reģionālo/vietējo pašvaldību un enerģētikas
sektora pārstāvju sadarbības iespējām ar mērķi nodrošināt
ticamu enerģiju datu pieejamību.
Līdz šīm ir notikuši sekojoši semināri enerģētikas sektora
pārstāvjiem:

• Martjanci/Slovēnija, 3. oktobris, 2012
• Ludza/Latvija, 31. janvāris, 2013
• Varna/Bulgārija, 21. februāris, 2013

• Zviedrija, Jokkmokkas pašvaldība
ir parakstījusi sadarbības
memorandumu ar Lapplands Kraft
un Glommerträsk Energi.

• Latvijā, 5 Latgales plānošana
reģiona pašvaldības ir parakstījusi
Sadarbības memorandumus ar
vietējiem enerģijas ražošanas
uzņēmumiem, kas enerģijas
ražošanā izmanto vietējo
biomasu.

• Zeltweg/Austrija, 27. februāris, 2013
• Lulea/Zviedrija,14. marts, 2013
• Kozenca/Itālija, 22. marts, 2013
• Bukareste/Rumānija, 3. aprīlis, 2013
• Freiburga/Vācija, 10. aprīlis, 2013
• Ženēva/Itālija, 17. aprīlis, 2013
• Atēnas / Grieķija, 18. aprīlis, 2013

IENĀC SEAP-PLUS
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ENERĢIJAS DIENAS
SEAP-PLUS Enerģijas dienas kopā ar citiem pasākumiem tiek
organizētas projekta partneru reģionos. Pasākumos tiek aicināti
piedalīties pašvaldību un reģionu pārstāvji, kā arī politiķi, lai
veicinātu Pilsētu mēru pakta kustības atpazīstamību iedrošinātu
izstrādāt un ieviest IERP, kā arī prezentēt SEAP PLUS projektu
un tā rezultātus.
Līdz šim organizētās enerģijas dienas

• Enerģijas

dienas un
SEAP PLUS seminārs:
"No
idejas
līdz
rez ult āt a m
Kā
izstrādāt Ilgtspējīgu
enerģētikas rīcības
plānu" tika organizēts
2013. gada 4. –
7.februārī Jokkmokkā,
Zviedrijā Jokkmokkas Ziemas konferences "Ilgtspējīga enerģija –
ilgtspējīgo dzīvesveids" ietvaros. Četru dienu pasākumā tika
apskatīti tādi jautājumi kā Klimata pārmaiņas, Enerģijas ražošana
un Artika, problēmas un risinājumi, kā arī Pilsētu mēru paktu
kustība un Eiropas pašvaldības plānotās rīcības Ilgtspējīgas
enerģētikas nozarē. Vairāk informācijas: www.nncc.eu

• 2013. gada 6. maijā ARE Ligūrija organizēja Imperia pašvaldībā
Enerģijas dienas. Ņemot vērā apstākli, ka pašvaldība ir vienīgā
pašvaldība, kas Ligūrijas reģionā nav pilsētu mēru pakta
koordinatori, pasākuma mērķis bija veicināt Pilsētu mēru pakta
kustības atpazīstamību un informēt par SEAP PLUS projekta
aktivitātēm.
Pasākuma tika uzsvērtu tādi jautājumi kā
atjaunojamajiem enerģijas resursi, energoefektivitātes
uzlabošana dzīvojamā sektorā, kā arī zaļās ekonomikas attīstībā
sniegtās iespējas reģionā.
Līdz 2013. gada 10. jūnijam ir iespējams reģistrēt Enerģijas
dienas www.eusew.eu

IENĀC SEAP-PLUS
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Apmeklē
2013. gada vasarā sekojošas
enerģijas dienas tiks organizētas:
• Ikgadējās Austrijas Klimata
Alianses rīkotās konferences
ietvaros enerģijas dienas tiek
organizētas 28. – 29. maijā
Hartebergā. Pasākuma tēmas:
klimata pārmaiņas un nākotnes
attīstības redzējums. Styria klimata
stratēģija, Pilsētu mēra pakts,
iedzīvotāju līdzdalību, klimata
aizsardzības
un
enerģijas
efektivitātes.
• 2013. gada 27.jūnijā Balvos, Latvijā
tiks organizētas pirmās enerģijas
dienas, kuras ietvaros apmeklētāji
tiks informēti par SEAP PLUS
projektu, ilgtspējīga transporta
risinājumiem kā arī par pasīvajām
mājām un māju energoefektivitātes
jautājumiem.
• Grieķijas tirdzniecības Kamera
Enerģijas ietvaros 13 pašvaldību
pamatskolas ir aicinātas piedalīties
konkursā, organizējot Enerģijas
dienas pasākumus. Uzvarētāji
apbalvošanas ceremonija tiks
organizēta Atēnās.
• Kipras zinātnes un tehnikas kamera
kopā ar Federika Universitāti 2013.
gada 22. jūnijā Nikosijā organizēs
pasākumu "Aktuāla situācija un
n āko tn es
att ī s t ība s
ies ēj a s
fotovoltāžas paneļiem (PV)"
Pasākuma mērķis ir aicināt
ekspertus un pārstāvjus no PV
nozares kopīgi
prezentētu un
diskutētu par PV attīstības
tendencēm Kiprā un Eiropā.
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