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Labdien! 
 
Aicinām Jūs iepazīties ar informatīvo biļetenu par pieciem 
programmas Inteliģenta Enerģija Eiropai projektiem LEAP, 
CASCADE, CONURBANT, Covenant capaCITY un eReNeT. 
 
Šo piecu projektu ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta 
nozīmīgajai vietējo pašvaldību lomai, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības izaicinošos mērķus enerģijas un klimata pārmaiņu jomā 
līdz 2020. gadam. Projektu partneri sadarbojas, lai izstrādātu un 
ieviestu pašvaldību rīcības plānus, un atbalsta Pilsētu mēru paktu, 
kas ir augstākā līmeņa iniciatīva, kas tiek ieviesta, pārvaldīta un 
atbalstīta vietējo pašvaldību līmenī. 
 
Šie projekti no vienas puses veicina dažādu pasākumu ieviešanu 
vietējo pašvaldību līmenī, bet no otras puses seko Eiropas 
ilgtspējīgas enerģētikas politikas uzņemtajam virzienam. Uzmanība 
tiek koncentrēta uz to, lai veidotu nepieciešamo politisko gribu, 
vīziju un ambīcijas, kā arī nodrošinātu pietiekamu administratīvo 
kapacitāti, lai pašvaldības rīkotos kā efektīvi vietējie „enerģijas” 
līderi. 
 
Šajā biļetenā īsumā aprakstīti katra projekta mērķi un izvēlētā 
inovatīvā pieeja, lai uzlabotu zināšanu un labākās prakses piemēru 
apmaiņu, kas sekmētu pilsētu un piepilsētas teritoriju spēju ieviest 
ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā. Projektu ietvaros vadošie 
partneri apmainās ar idejām un risinājumiem, kā arī rīko seminārus. 
 
Visos piecos projektos kopā ir iesaistījušās vairāk nekā 60 vietējās 
pašvaldības no 21 Eiropas valsts, kuras uzņēmušās pārvarēt virkni 
izaicinājumu, kas saistīti ar enerģijas, socio-ekonomiskajiem, vides 
un politiskajiem jautājumiem.  

 

 

http://www.cascadecities.eu/
http://www.conurbant.eu/en/
http://www.covenant-capacity.eu/
http://erenet.epu.ntua.gr/
http://www.leap-eu.org/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/


Pašvaldība – enerģētikas attīstības 
līderis 
Lai arī katram projektam ir atšķirīgi mērķi un sagaidāmie rezultāti, 
atsevišķas aktivitātes, kas saistītas ar kapacitātes paaugstināšanu un 
informācijas apmaiņu, ir kopīgas visiem pieciem projektiem. Dažas no 
tām ir aprakstītas zemāk: 

 „Līdzvērtīga sadarbība” iesaista grupas no dažādām 
pilsētām, kuras strādā pie līdzīgiem jautājumiem, izvērtējot 
viens otra vietējo enerģētikas politiku, programmas un 
praktisko pieredzi un sniedzot ieteikumus par iespējamajiem 
uzlabojumiem. Personas, kas strādā pie šī izvērtējuma, sauc 
par „līdziniekiem”, jo tām ir līdzīga darba pieredze ar kolēģiem, 
kuru darbs tiek vērtēts. Galvenā šī procesa priekšrocība ir, ka 
visi „līdzinieki” var viegli uztvert citu kolēģu darbības mērķus 
un saprast darba apstākļus, kādos nākas strādāt. Sadarbības 
partneri izstrādās vienotu atskaiti un vadlīnijas par „līdzinieku” 
sadarbību, kā vienu no sasniedzamajiem rezultātiem šajā 
iniciatīvā. 

 Mentorings nozīmē, ka „pieredzējušās” pašvaldības uzņemas 
padomdevēja lomu un palīdz „mazāk pieredzējušām” 
pašvaldībām. Veiksmīgai pieredzes nodošanai par labu nāk 
kopējās problēmas, ar kurām pašvaldībām nākas saskarties. 
Citos gadījumos pieredzes apmaiņai par labu nāk atšķirības 
nākotnes plānos, bet citkārt nozīmīga loma ir vēlmei atrast 
kopīgus, jaunus, inovatīvus risinājumus kādai problēmai. 
Padomdevēja uzdevums ir atbalstīt, veicināt, attīstīt un 
izaicināt. 

 Darba ēnošana ir apmācības veids, kur vienas pašvaldības 
darbinieki īsu laika periodu uzturas citā, „pieredzējušā” 
pašvaldībā kopā ar tās darbiniekiem, novērojot, kādus 
pienākumus „pieredzējušie” kolēģi veic attiecīgajā amatā. 
Katra šāda vizīte nodrošina zināšanu un ekspertīzes pārnesi, 
kā arī dod iespēju praksē redzēt, kā „lietas strādā” citur un 
kalpo par iedvesmu jaunām idejām savā darbā. 

 Apmācība: Visi partneri organizē dažādas apmācības 
aktivitātes, to skaitā tiešsaistes seminārus, darba grupas, 
apmācību ekskursijas un konferences. Covenant capaCITY 
vada arī programmu „apmāci skolotāju”, kur profesionāļi jeb 
„skolotāji” tiek apmācīti strādāt ar vietējo pašvaldību 
amatpersonām, enerģētikas aģentūrām, asociācijām un 
izveidot tīklu pašvaldības darbinieku apmācībai, lai tie varētu 
izstrādāt savas pašvaldības Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānu (IERP). 

 
 

 

 

 

 

 

  Starmešu gaismā… 



 

 
Katra projekta ietvaros tiek īstenota virkne aktivitāšu. Zemāk ir 
sniegts īss pārskats par katru no projektiem, bet Jūs varat 
nospiest uz „lasīt vairāk”, lai uzzinātu vairāk par katru 
projektu. 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trīs gadu laikā CASCADE, ko vada EUROCITIES, veicinās 
ilgtspējīgas enerģētikas politikas ieviešanu, īstenojot darbību trīs 
pakārtotus līmeņos, lai izveidotu augstas kvalitātes sadarbības tīklu 
pašvaldības darbinieku savstarpējai apmācībai atjaunojamo 
energoresursu jomā. 
Uzzini vairāk par CASCADE sešām „līdzinieku” vizītēm: 
lasīt vairāk 
  

CONURBANT projekta, kuru vada Vičenzas pašvaldība, mērķis ir 
palīdzēt vidēja izmēra pilsētām un to lauku teritorijā esošajām 
mazajām pašvaldībām sasniegt Pilsētu mēru pakta mērķus, 
paaugstinot kapacitāti ar līdzvērtīgas sadarbības atbalstu starp 
mazāk un vairāk pieredzējušajām pašvaldībām. 
Uzzini vairāk par CONURBANT projekta ietvaros izveidojušos 
sadarbību starp „pieredzējušajām” un „mazāk pieredzējušajām” 
pašvaldībām. 
lasīt vairāk 
 

ICLEI vadībā Covenant capaCITY galvenais uzdevums ir sekmēt 
vietējo klimata pārmaiņu un enerģētikas plānu ieviešanu, bet 
galvenais mērķis ir Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrāde 
Eiropā, piedāvājot vadlīnijas, nepieciešamos instrumentus un 
apmācību. Tiešsaistes apmācības programma, kas ir noderīga no 
jauna ievēlētajiem politiskajiem līderiem un pašvaldības 
darbiniekiem, tiek piedāvāta visām pašvaldībām Eiropā. 
Uzzini vairāk par Covenant capaCITY jaunāko Ilgtspējīgas 
enerģētikas plānošanas konferenci: 
 

lasīt vairāk 
  

Atēnu Valsts Tehniskās universitātes Lēmumu pieņemšanas 
atbalsta sistēmu laboratorijas vadībā eReNet galveno uzmanību 
pievērš lauku pašvaldībām un konkrētām barjerām, kuras kavē to 
attīstību. eReNet mērķis ir paaugstināt vietējās rīcības rezultativitāti 
enerģētikas jomā, izveidojot integrētu „Tiešsaistes apmācības tīkls 
par enerģētiku lauku teritorijās”, kas nodrošina zināšanu pārnesi no 
lauku pašvaldībām ar bagātu pieredzi uz tām, kur šādas pieredzes 
trūkst. 
Uzzini vairāk par eReNet un brīvi pieejamajiem tiešsaistes rīkiem 
IERP izveidei. 
lasīt vairāk 
 
 

Projekta LEAP, kuru vada Pilsētu un valstu plānošanas asociācija 
(PVPA), mērķis ir palielināt Eiropas Savienības vietējo pašvaldību 
spēju īstenot ilgtspējīgas enerģētikas pasākumus un virzīties uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
  
lasīt vairāk 

http://www.eurocities.eu/
http://www.cascadecities.eu/cascadecities/news/Results-from-Year-1-of-CASCADE-WSPO-8ZCEAC#.UJzrQq5jmCl
http://www.comune.vicenza.it/
http://www.conurbant.eu/en/partners/tutors.php
http://www.iclei.org/index.php?id=iclei-worldwide
http://www.globalplaza.org/spaces/covenant-capacity/events/covenant-capacity-conference
http://www.epu.ntua.gr/
http://erenet.epu.ntua.gr/
http://www.tcpa.org.uk/
http://www.tcpa.org.uk/
http://leap-eu.org/training/training-week-materials/
http://www.cascadecities.eu/
http://www.conurbant.eu/en/
http://www.covenant-capacity.eu/en/about-capacity/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

http://erenet.epu.ntua.gr/
http://www.leap-eu.org/

