
SEAP-PLUS ar lepnumu atbalsta  

Visu atbildību par šīs brošūras saturu uzņemas tās autori. Brošūras izdevums 
neataino Eiropas Kopienu oficiālo viedokli. Eiropas Komisija, kā arī 

Konkurences un Inovāciju izpildaģentūra neuzņemas nekādu atbildību par 

dokumentā ietverto informāciju  

PARTNERI 

Grieķijas Tehniskā kamera, 
GRIEĶIJA  
Olga KALANTZOPOULOU 
Tel. +30-210-3291613 
okal@central.tee.gr 

EPTA SA, GRIEĶIJA 
Nikolaos KONTINAKIS 
Tel. +30-210-6086300 
nkontinakis@epta.gr  

Rumānijas pašvaldību asociāci-
ja, RUMĀNIJA 
Calin CHIRA 
Tel. +32 (0)2 213 82 30 
calin.chira@amr-bruxelles.eu 

ICLEI — Vietējās pašvaldības 
Ilgtspējīgai attīstībai, Ei-
ropas Sekretariāts, VĀCIJA 
Carsten ROTHBALLER 
Tel. +49-761 / 36 89 2-0 
carsten.rothballer@iclei.org 

Latvijas Vides Investīciju 
Fonds, LATVIJA 
Aija ZUČIKA 
Tel. +371 67845111 
Aija.Zucika@lvif.gov.lv 

Barselonas provinces dome, 
SPĀNIJA 
Rafael OCAÑA 
Tel. +34 93 402 22 22 
ocanabr@diba.cat 

Kipras enerģētikas aģentūra, 
KIPRA 
Anthi CHARALAMBOUS 
Tel. +357-22667716 
info@cea.org.cy 

Jokkmokkas pašvaldība,  
ZVIEDRIJA 
Wolfgang MEHL 
Tel. +46(0)971-173 05 
Wolfgang.Mehl@jokkmokk.se 

Kozencas provinces ener-
ģētikas aģentūra, ITĀLIJA 
Filippo GIGLIO 
Tel. +39 0984 24289 
giglio@alessco.it 

ARE Liguria S.p.A., ITĀLIJA 
Silvia MOGGIA 
Tel. +39 (0) 10 548 8730 
moggia@areliguria.it 

Austrijas klimata alianse, 
AUSTRIJA 
Georg PREISNER 
Tel. +43 (1) 581 5881-13 
georg.priesner@klimabuendnis.at 

Melnās jūras reģiona Enerģi-
jas pārvaldes aģentūra, 
BULGĀRIJA 
Milena NALBANCHEVA 
Tel. +359 52 611 811 
energy@ubbsla.org 

Vietēja enerģētikas 
aģentūra Pomurje, SLOVĒNI-
JA 
Bojan VOGRINČIČ 
Tel. +386 (0)2 538 13 54 

Kas ir Pilsētu mēru 
pakts? 

Kāpēc man būtu jākļūst 
par pakta atbalstītāju/
koordinatoru?  

Kur es varu atrast 
ticamus enerģijas datus 
bāzes emisiju uzskaitei?  

Kā es varu sazināties 
ar citiem pakta 
parakstītājiem? 

Es nevaru atrast resursus un 
instrukcijas, lai veidotu savu 
bāzes emisiju uzskaiti un IERP. 

Kur var atrast 
līdzekļus, lai 
ieviestu IERP? 

Vai mana pašvaldība ir 
iesaistījusies Pilsētu mēru 
paktā? 

Kā es varu sekot 
savam progresam ceļā 
uz ilgtspējīgu attīstību? 

 
 
 
 
 

SEAP-PLUS 
 
 

Ilgtspējīgas 
enerģētikas 

rīcības plāni — 
vienota Eiropa 

enerģijas 
apsaimniekošanā 



Projekta mērķi 

SEAP-PLUS mērķis ir stiprināt Pilsētu mēru pakta 

idejas izplatību, veicinot pakta parakstošo iestāžu un 

atbalsta institūciju kvalitatīvo un kvantitatīvo kapaci-

tāti. Projekta ietvaros paredzēts: 

 sekmēt jaunu pašvaldību pievienošanos Pilsētu 

mēra pakta kustībai; 

 nodrošināt tehnisko palīdzību Ilgtspējīgo Enerģijas 

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.  

Uzzini vairāk! 

www.seap-plus.eu 

www.facebook.com/seapplus 

twitter.com/seapplus 

Reģionālās pašvaldības 

Reģionālās pašvaldības visā Eiropā var gūt labumu no šī projekta, īpaši tās, kuras ir nesen iesaistījušās Pilsētu mēru paktā. Pieredzējušie reģioni dalītos zināšanās un pieredzē ar tiem, kuri vēl mācās, palīdzot tiem kļūt par Pilsētu mēru pakta dalībniekiem/atbalstītājiem. Reģionālās pašvaldības gūs la-bumu no sadarbības ar enerģētikas uzņēmumi-em, iegūstot ticamus enerģijas datus un īsteno-jot ilgtspējīgas darbības principus, ieviešot IERP savās pašvaldībās. 

Lēmumu pieņēmēji 

Lēmuma pieņēmējiem vietējā, reģionālā un nacionālā 

līmenī būs iespējas gūt zināšanas, pārņemot labo 

praksi no pieredzējušākiem reģioniem. Sadarbības 

veicināšana dos iespēju uzzināt par principiem, ko va-

jadzētu ieviest, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un 

sasniegtu Pilsētu mēru pakta izvirzītos mērķus un uz-

devumus. 

Vietējās pašvaldības 

Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā ie-

saistītas vietējās un reģionālās pašvaldības. SEAP-

PLUS dos iespēju vietējām pašvaldībām visā Eiropā 

pievienoties Pilsētu mēru paktu kustībai un uzlabot 

pašvaldību IERP kvalitāti, nodrošinot materiālus, in-

formāciju par pakta atbalstītājiem/koordinatoriem, 

ieteikumus ticamu enerģijas datu iegūšanā, kā arī 

tehnisko atbalstu IERP izstrādē un ieviešanā. 

Enerģētikas sektora uzņēmumi 

Enerģētikas sektora uzņēmēji tiek aicināti iesaistīties Pilsētu mēru pakta kustībā, nodrošinot pašvaldībām ticamus enerģijas datus. Pašvaldībai minētie dati ne-pieciešami, lai veiktu bāzes emisiju uzskaites datu ap-kopošanu un IERP izstrādi. 


