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SEAP PLUS projekts 

• Inteliģentā Enerģija Eiropai 

• 2012. Aprīlis – 2014. Septembris 

• Projekta partneri – 11 ES valstis 

(13 partneri) 

• Latvija – Zviedrija 

• Latgales plānošanas reģions 

 
• Mērķis: sekmēt ilgtspējīgas enerģijas 

pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību 

iesaistīti Pilsētas mēru paktu kustībā, 

kā arī izstrādājot Ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības plānus 

 



Pilsētu mēru pakts 

• Pilsētu mēru pakts ir plaša 

Eiropas kustība, kurā iesaistītas 

vietējās un reģionālās 

pašvaldības, kas savās 

teritorijās brīvprātīgi apņemas 

palielināt energoefektivitāti un 

izmantot atjaunojamus 

enerģijas avotus.  

 

• Pakta parakstītāji apņēmušies 

ievērot un pārsniegt Eiropas 

Savienības mērķi samazināt 

CO2 emisijas līdz 2020 gadam 

par 20 %. 

 

• Parakstījušas  4596  

pašvaldības (2013-01-29) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pilsetumerupakts.eu 



Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni 

(IERP) 

• Ilgtspējīgas enerģētiskas rīcības plāns ir 

galvenais dokuments, kurā aprakstītas 

galvenās plānotās darbības, lai parakstītāji 

izpildītu savu politisko apņemšanos  

 

• Pakta parakstītāji īpaši apņemas sagatavot 

bāzes emisiju uzskaiti un gada laikā no 

Pakta parakstīšanas brīža iesniegt 

ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 

 

• Parakstītāji ir tiesīgi izvēlēties formu 

 

• Latvia 17: Estonia 2: Lithuania:12 

 



Projekta aktivitātes 

 

• 5 pašvaldības paraksta  Pilsētu mēra paktu; 

 

• 5 Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni; 

 

• Vadlīnijas “Ilgtspējīgas  enerģētikas rīcības plāni” 
latviešu valodā; 

 

• Sadarbības memorandumi:  

 

• Diskusiju semināri - Enerģijas sektora pārstāvjiem 

 

• Enerģijas diena Latgales reģionā; 

 

• Pieredzes pārņemšanas – nodošanas vizītes 
Jokkmokā un Latgales pašvaldībās; 

 

• 1 projekta pieteikums 

 

• Nacionālā konference 

 

• Fonds  - pirmā  atbalsta institūcijas Latvijā 

 

 



Jokkmokkas pašvaldība – Latgales 

pašvaldības 

• Unikāls 
– Enerģijas un klimata politikas programma - 

obligāta katrai pašvaldībai Zviedrijā; 

– Pirmā pašvaldība Zviedrijas Ziemeļu reģionā 

– Norrbotten apgabalā, kas parakstīja Pilsētu 

Mēru paktu un izstrādāja ilgspējīgus enerģijas 

rīcības plānus; 

– Laponijas teritorija – pasaules mantojuma 

piemineklis; 

• Kopīgs 
– Iedzīvotāju skaita samazināšanās;  

– Bezdarba līmenis (3 – 3,5 Jokkmokka; 9% 

jauniešu Norbotten apgabalā); 

– Centrālās siltumapgādes tīklu pieejamības 

problēma; 

– Minoritāte – sāmi  

 

 



Paldies par uzmanību! 

Aija Zučika  

aija.zucika@lvif.gov.lv 

00371 28307589 

 


