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Kopsavilkums
Projekts 50000&1 SEAPs paredz vienotu pieeju energopārvaldības sistēmas (EPS)
integrēšanai Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānos (IERP), saskaņā ar energopārvaldības
standartiem, piemēram, ISO 50001 un Eiropas enerģētikas balva, izveidojot kvalitātes
vadības sertifikācijas sistēmu pašvaldībām, kuras veic ilgtspējīgu energoplānošanu. Projekta
mērķis ir palīdzēt pašvaldībām pārvarēt šķēršļus, kas traucē rīcības plānu institucionalizāciju
un stiprināt iekšējās struktūras un procedūras, lai veidotu augstas kvalitātes ilgtermiņa
enerģētikas politiku un plānošanu. Tas nodrošinās, ka ilgtspējīga pieeja pašvaldības līmeņa
enerģētikas politikai un plānošanai tiks izplatīta un stiprināta plašāk visā Eiropā.
Projekta 50000&1 SEAPs ietvaros ir noorganizētas divas atvērto treniņu sesijas iesaistītajām
pusēm: vietējām pašvaldībām un to atbalsta struktūrām. Šo apmācību mērķis bija dalīties
zināšanās un nodrošināt atbalstu integrētās EPS un IERP pieejas ieviešanai un realizēšanai.
Sākot ar konsorcija partneru pieredzi un pašvaldību, kas šo pieeju šobrīd ievieš, darbu, abas
apmācību sesijas deva iespēju dalībniekiem uzzināt vairāk par 50000&1 SEAPs pieeju.
Sesijās tika sniegti padomi, stāstīts par dažādiem instrumentiem un sniegtas
rekomendācijas, kā arī diskutēts grupās par izaicinājumiem un šķēršļiem ilgtspējīgas rīcības
plānu ieviešanā, īpašu uzmanību pievēršot tieši energopārvaldībai.
Diskusijās tika uzsvērts, ka datu vākšana vēl joprojām ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas
jāpārvar, lai spētu veidot atbilstošu plānu ar skaidru pamatu. Un ne tikai atbilstošas kvalitātes
datu iegūšana ir sarežģīta, bet bieži arī sadarbība ar datu sniedzējiem ir balstīti uz
brīvprātības principiem un netiek regulēta no likumdošanas puses. Tas viss dod ļoti
atšķirīgus rezultātus dažādās Eiropas valstīs. Arī finansēšana pašvaldībās ir problēma. Tās
saskaras ne tikai ar problēmām nodrošināt adekvātas investīcijas specifisku pasākumu
ieviešanai, bet arī ar problēmām piesaistīt kvalificētus ekspertus, kas spētu veikt
nepieciešamos darbus pašvaldībā vai vairākās pašvaldībās kopā (kopīga vietējo enerģētikas
vadītāju finansēšana). Kopumā pastāv ļoti dažāda veida specifiski konteksti un situācijas,
kas tālāk var ietekmēt veiksmīgu EPS un IERP ieviešanu. Tāpēc ir kritiski svarīgi pilnībā
izprast vietējo (pašvaldības) situācijas kontekstu, lai atbilstoši plānotu pasākumus un
optimizētu rezultātus. Tas iekļauj arī lēmumus, par to kādas tehnoloģijas izmantot
atjaunojamo energoresursu lietojumam, kā identificēt ēkas, kurām ir vislielākā ietekme uz
izmaksām un emisiju samazināšanu, un kurās būtu jāveic energoefektivitātes pasākumi.
Stipra politiskā griba ir viens no priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu veiksmīgu integrētās
EPS un IERP pieejas ieviešanu, jo tas prasa vidēja termiņa redzējumu, kā arī pietiekamus
resursus (gan finanšu, gan kapacitātes).
Sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm (sabiedrību, privāto sektoru, bezpeļņas
organizācijām utt.) ir atslēga efektīvai plānoto pasākumu ieviešanai. Spēcīgs arguments
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pasākumu veiksmīgai ieviešanai var būt arī to iniciatīvu atbalsts, ar kurām klajā nāk
pašvaldību darbinieki. Šī iemesla dēļ efektīva komunikācija ir svarīga ne tikai, lai nodrošinātu
atbalstu, bet arī lai veidotu sadarbību ar sabiedrību un ieinteresētajām pusēm pasākumu
veiksmīgai ieviešanai.
Visbeidzot, organizēt līdzīgus pasākumus un apmainīties ar pieredzi ar citām pašvaldībām
Eiropā, kuras saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem un meklē inovatīvus risinājumus, ir ļoti
svarīgi jaunu zināšanu iegūšanai. Projekta ietvaros tika nodrošināta gan savstarpēja
zināšanu apmaiņa, gan “koučinga” iespējas (projekta ietvaros tika nodrošināta “koučinga”
programma), kas deva iespēju uzzināt par jaunām pieejām, dalīties ar pieredzi dažādu
instrumentu lietošanā un rekomendācijām, lai no plānošanas pārietu pie efektīvas plāna
ieviešanas.
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