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Kopsavilkums
Atskaitē ir atspoguļoti rezultāti no projekta aktivitātes 3.1. “Institucionalizācijas pamats.
Pašvaldību stratēģijas un enerģētikas politika”. Tas kalpoja kā sākuma punkts EPS
integrēšanai IERP vismaz 40 rūpīgi izvēlētās pilot-pašvaldībās no astoņām projekta
dalībvalstīm.
Aktivitātes ietvaros projekta partneri palīdzēja pilot-pašvaldībām izveidot pamatu IERP
institucionalizācijai, noformulējot pašvaldības stratēģiju (nosaka IERP metodoloģija) un
enerģētikas politiku (nosaka ISO 50001 metodoloģija). Šajos procesos tika iesaistīta vietējā
augstākā vadība un politiskās partijas (arī opozīcijā esošās). Ar IERP institucionalizāciju tiek
saprastas šādas darbības:
 politikas veidotāju līdzdalība pašvaldības stratēģijas un enerģētikas politikas
plānošanas un veidošanas procesā;
 procesa rezultātu apstiprināšana pilsētas vai pašvaldības domē, nodrošinot, ka tādā
veidā tiks ietekmēti arī turpmākie politiskie lēmumi;
 IERP izmantošanas iziešanai ārpus ierastajām robežām, iekļaujot visu pašvaldības
teritoriju stabilā un dzīvotspējīgā veidā.
Ar projekta partneru atbalstu pilot-pašvaldības ieguva skaidru izpratni un redzējumu par
esošo enerģētikas politiku dažādos līmeņos (Eiropas Savienības, nacionālā, reģionālā un
vietējā). Tas arī definēja saskaņotu pieeju ilgtspējīgai enerģijas attīstībai pašvaldībā, ņemot
vērā citus stratēģiskos dokumentus un plānošanas rīkus, augstākās vadības viedokli, kā arī
iedzīvotāju un citu iesaistīto pušu vajadzības. Šie skatījumi un vīzijas tika iestrādātas vietēja
līmeņa plānošanas dokumentos ar nosaukumu Pašvaldības stratēģijas integrēšana
enerģētikas politikā, atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Šis dokuments kalpoja kā
vadlīnijas pilot-pašvaldībām visās turpmākajās aktivitātēs saistībā ar IERP+EPS integrēšanu
(mērķu noteikšana, rīcības plānošana, aktivitāšu prioritizēšana u.tml.).
Izstrādājot šo dokumentu, pašvaldības izvēlējās dažādas pieejas. Dažos gadījumos tie bija
divi atsevišķi, bet savā starpa saistīti dokumenti. Savukārt citos gadījumos kā viens
dokuments, iekļaujot gan IERP, gan EPS mērķus. Dažās pašvaldībās tika izmantots jau
projekta partneru izveidotais paraugs, kas cieši saistīts ar Pilsētu mēru pakta un ISO 50001
vadlīnijām. Citās pašvaldībās tika izvēlēta individuāla pieeja. Ja pašvaldības stratēģija un
enerģētikas politika tika izstrādātas atsevišķi, tad parasti tām atšķīrās gan izvēlētās sfēras,
gan pasākumu ieviešanas laika grafiks. Pašvaldības stratēģija parasti ir vairāk vispārīga un
koncentrējas uz visiem ilgtspējības attīstības aspektiem (vides, ekonomiskajiem,
sociālajiem). Tajā pašā laikā enerģētikas politika ir orientēta uz enerģijas patēriņa pārvaldību
un uz tām jomām, kas ir pašvaldības tiešā pārziņā. Izstrādāti un oficiāli apstiprināti
dokumenti tika komunicēti ar sabiedrību, lai nodrošinātu caurspīdīgumu IERP + EPS
attīstības procesam.
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