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Kopsavilkums
Monitorings ir ļoti svarīga IERP daļa, kuru pašvaldības bieži vien nepietiekoši novērtē.
Parasti visvairāk pašvaldības koncentrējas uz ilgtspējīgu enerģijas pasākumu plānošanu un
ieviešanu. Tajā paša laikā netiek adekvāti novērtēts, kādi ir faktiskie ilgtermiņa rezultāti, kā
tie veicina klimata un enerģijas mērķu sasniegšanu, kā arī, vai ir nepaciešams veikt kādas
korektīvās darbības. Tas ir tādēļ, ka pašvaldības nesaprot kādi ir ieguvumi no regulāras un
labas kvalitātes monitoringa, uztverot to kā kārtējo Pilsētu mēru pakta prasību. Tomēr
patiesībā, ieguvumi ir vairāki. Regulārs ieviesto pasākumu monitorings rad labāku izprati par
faktisko situāciju pašvaldībā un tās attīstības gaitu. Tādā veidā veicinot rezultātu
sasniegšanu no iedzīvotājiem un iesaistītajām pusēm, korektīvo pasākumu plānošanu un
IERP pārskatīšanu, identificējot nākamos soļus uzlabojumu sasniegšanai. Lai nodrošinātu
efektīvu monitoringu un, rezultātu turpmāku izmantošanu arī praksē, ir svarīgi jau iepriekš
plānot monitoringa procesu un noteikti indikatorus. Tādā veidā monitoringa plānu iekļaujot
IERP.
50000&1 SEAPs projekta partneri saprot to ļoti labi. Tieši tādēļ tika izveidota monitoringa
procedūras definīcija un rīki, kas kļuva par būtisku EPS+IERP daļu. Tie veicināja pilotpašvaldību izpratni par labas kvalitātes monitoring un monitoring plāna izstrādi, kas aptver
visus būtiskākos elementus un ņem vērā gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos rādītājus. Svarīgi
ir izcelt, ka šajā gadījumā ieguvumi no EPS+IERP pieejas ir īpaši skaidri. IERP metodoloģija
nesniedz pašvaldībām vadlīnijas kā veikt monitoringa procesu, novērtēt ieviestos pasākumus
un gūt labumu no datu pakopošanas. Pilsētu mēru pakta parakstītāji tiek aicināti tikai
atskaitīties par kopējo IERP ieviešanas progresu katru otro gadu (iekļaujot dažus
kvantitatīvus datus par faktisko enerģijas patēriņu katru ceturto gadu). Šajā gadījumā ISO
50001 prasības lieti noder, jo sniedz konkrētas vadlīnijas, kā novērtēt enerģijas patēriņu un
esošo stāvokli pašvaldībā, un kā izmantot monitoringa datus nepārtrauktu uzlabojumu
veikšanai.
Atskaitē tiek sniegta plašāka informācija par monitoring procedūrām, kas tiek veicinātas ar
Pilsētu mēru pakta un ISO 50001 prasībām, kā arī ieguvumiem un EPS+IERP pieejas. Tiek
iekļauta informācija arī par izstrādātajiem projekta 50000&1SEAPs monitoring rīkiem un
sniegto partneru atbalstu pilot-pašvaldībām labas monitoring sistēmas izveidē.
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