Atbalsts pašvaldībām ilgtspējīgas
enerģijas rīcības pl ānu izstr ādē
un integrēšanā sask aņā ar
energopārvaldības sistēmu ISO 50001

ISO 50001 UN
ILGTSPĒJĪGA
ENERGOPLĀNOŠANA

ĪSI PAR TO, K Ā SAVIENOT
ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMU AR
ILGTSPĒJĪGAS ENERĢIJAS RĪCĪBAS PL ĀNU
www.50001seaps.eu
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IEVADS

Projekts “50000&1SEAPs“ atbalstīja ES
klimata un enerģētikas plānu īstenošanu,
inovatīvā veidā popularizējot Pilsētu mēru
pakta iniciatīvu. Mēs atbalstījām vairāk
nekā 40 pašvaldības (un pašvaldību
apvienības) integrētas energopārvaldības
sistēmas (EPS) un Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plāna (IERP) izstrādē un īstenošanā.
EPS pašvaldībās veidotas atbilstoši
starptautiskajam ISO 50001 standartam.
Lai
izstrādātu
energopārvaldības
struktūru, tika iesaistīti visos pašvaldību
pārvaldības līmeņos strādājošie. Savukārt
pašvaldības IERP izstrādē papildus tika
piesaistīti arī iedzīvotāji un citas iesaistītās
personas. Tas ļāva pašvaldībām gūt
labumu no abu šo instrumentu sinerģijas.
No pieredzes zinām, ka pašvaldībām
var būt grūti sekot visām izmaiņām

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, it
īpaši enerģētikas sektorā, un tieši tam ir
domāta EPS. Ieguvumu vidū ir pilnveidota,
sistemātiska enerģijas datu apkopošana
un enerģētikas politikas iestrādāšana
ikdienas pienākumos.
Balstoties uz mūsu darbu un šajos
pēdējos trīs gados gūtajām mācībām,
mēs izstrādājām un pilnveidojām vairākus
rīkus, kas atrodami projekta mājas lapā
(www.50001SEAP.eu). Ceram, ka tie
pašvaldībām atvieglos energopārvaldības
ieviešanas procesu. No iepriekšminētajiem
rīkiem jāmin 50000&1SEAPs vadlīnijas
(pirmā vadlīniju versija tika izstrādāta
projekta “EnergyforMayors” ietvaros),
kas palīdzēs labāk izprast EPS un IERP
integrācijas procesu. To visu nodrošināja
visu projekta partneru izcilais darbs 8
dažādās Eiropas valstīs.

Marco Devetta,
projekta 50000&1SEAPs koordinators,
SOGESCA, Itālija

Pārskats par 8 ES valstu pašvaldībām, kurām
projekta ietvaros tika sniegts atbalsts

ITĀLIJA
Pašvaldības: Montecchio M., Pordenone, Marostica, Federazione dei Comuni del
Camposampierese | Atbildīgais partneris: SOGESCA

BulgĀRIJA
Pašvaldības: Bratsigovo, Chepelare, Nedelino, Rudozem, Zlatograd
Atbildīgie partneri: ECQ un ARM

FR ANCIJA
Pašvaldības: Comm. d’Aggl. du Muretain, Ville de Lorient, Comm. d’Aggl. Tours Plus
Atbildīgie partneri: AMORCE un MT Partenaires

GRIEĶIJA
Pašvaldības: Metamorfosi, Filothei-Psychiko, Iraklelio, Alimos, Lavreotiki, PapagouChalargou | Atbildīgais partneris: CRES

L AT VIJA
Pašvaldības: Daugavpils, Cēsis, Smiltene, Sigulda, Ādaži
Atbildīgais partneris: EKODOMA

POLIJA
Pašvaldības: Słupsk, Sztum, Grybóvw, Pilzno, Żyraków, Zarszyn
Atbildīgais partneris: PNEC

RUMĀNIJA
Pašvaldības: Sânnicolau Mare, Caransebes, Faget, Ineu, Otely Rosu, Lugoj, Resita
Atbildīgie partneri: AMET and Denskstatt

SPĀNIJA
Pašvaldības: Carballiño, Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Celanova, Cartelle
Responsible partners: Ourense and Albea Transenergy

VĀCIJA
Par komunikāciju un informācijas izplatīšanu atbildīgais partneris: ICLEI EUROPE
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Pašvaldību pieredze – politiķi
Petko Petkov | Bratsigovo mērs (BG)
“Īstenojot ISO 50001 standartu Bratsigovo pilsētā, pašvaldības mērķis bija samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisijas un enerģijas izmaksas ar sistemātiskas energopārvaldības
palīdzību. Bratsigovo pašvaldībai tika piešķirta zelta balva par publiskā zaļā
iepirkuma procesu izcilu īstenošanu, kuru rezultātā samazinājās CO2 emisijas un
paaugstinājās energoefektivitāte. Tas savukārt uzlaboja mūsu pašapziņu kolēģu acīs
citās pašvaldībās un motivēja mūs turpināt mūsu attīstību pareizajā virzienā. ”

Miltiadis Karpetas | Metamorfosi mērs (GR)
“Mūsu atgriezeniskā saite pēc ISO 50001 un IERP integrācijas Metamorfosi pašvaldībā
ir ļoti pozitīva. Pēc šī procesa realizācijas mēs šobrīd spējam izprast un periodiski
kontrolēt savu enerģijas patēriņu. Procesu standartizācija un salīdzināmu rezultātu
apkopošana ļauj noteikt energotaupības iespējas un projektu prioritātes atbilstoši
pašvaldības patiesajām vajadzībām, tādējādi mūsu organizācijas centienus padarot
produktīvākus.”

Gianfranco Trapula | Pilsētplānošanas, vides un enerģijas komitejas
vadītājs - Montecchio Maggiore (IT )
“EPS un IERP izstrāde ir tikai sākumpunkts, nevis augstākais mērķis. EPS+IERP ir
būtiska pastāvīgas energoefektivitātes un vides aizsardzības uzlabošanas stratēģija.
Jebkuras valsts pārvaldes mērķim vajadzētu būt veicināt energotaupības kultūru,
lai samazinātu oglekļa dioksīda daudzumu atmosfērā (galveno globālās sasilšanas
cēloni) un planētas Zeme aizsargāšanā iesaistīt visu sabiedribu, jo īpaši saistībā ar
klimata izmaiņām.”

Pēteris Dzalbe | Daugavpils pilsētas vicemērs (LV)
“Daugavpils pilsēta ES finansētajam projektam “50000&1SEAPs” pievienojās 2014.
gadā. Tikmēr 2016. gada sākumā Latvijā tika pieņemts jauns Energoefektivitātes
likums. Likums paredz, ka deviņām Latvijas pilsētām, tai skaitā Daugavpilij, ir
pienākums līdz 2017. gada aprīlim ieviest sertificētu EPS. Kā Pilsētu mēru pakta
dalībniece, pašvaldība ir brīvprātīgi apņēmusies līdz 2030. gadam visā pilsētas
teritorijā samazināt SEG emisijas par 40% salīdzinājumā ar 2010. gadu.”

David - Olivier CARLIER | Muretain Agglo Viceprezidents (F)
“Saskaņā ar savu Darba kārtību 21, Muretain Agglo pašvaldība no 2015. gada ir
apņēmusies īstenot ISO 50001+IERP modeli. Esam izveidojuši speciālu tehnisko
vienību, ko uzrauga lēmumu pieņemoša komiteja. Šodien varam ar lepnumu ziņot,
ka 2017. gada aprīlī ir iegūts sertifikāts, un mēs ar lielāko prieku informējam, ka
degvielas patēriņš pašvaldībā laika posmā no 2013. līdz 2016. gada beigām jau
samazinājies par 14%.”

Pašvaldību pieredze – speciālisti
Druta Romulus | Ineu pilsētas domes energopārvaldības darba grupas
pārstāvis (RO)
“Mūsu pašvaldībā projekts un jautājumi, ar kuriem saskārāmies, jo īpaši mūsu
darbības jomā, un visi projekta laikā īstenotie pasākumi ir nostiprinājuši mūs kā
komandu un izaicinājuši rast risinājumus, kas apmierinās mūsu reālās vajadzības
un pilsētas nākotnes iedzīvotāju vajadzības.”

Helēna Trošimova | Daugavpils pilsētas energopārvaldniece (LV )
“Tā kā EPS ir ieviesta nesen, kvantitatīvie rezultāti būs pieejami vienīgi 2017. gada
beigās. Tomēr jau EPS izveidošanas laikā tika panākti ievērojami uzlabojumi. Enerģijas
patēriņa pārraudzību šobrīd nodrošina tiešsaistes enerģijas monitoringa platforma.
100 sabiedrisko ēku saimnieki, kā arī ielu apgaismojuma un sabiedriskā transporta
komunālo pakalpojumu pārvaldnieki tika apmācīti, kā ievadīt un analizēt pieejamos
ikmēneša datus par enerģijas patēriņu. Mums ir izveidota efektīva uzraudzības sistēma.”

Sabino Petrillo | Montecchio Maggiore pašvaldības energopārvaldnieks (IT)
“Būtisks solis bija energopārvaldības struktūras, kas pārvalda visus enerģijas
jautājumus, izveidošana, kuru koordinē energopārvaldnieks un kurā darbojas
pašvaldības nozaru pārstāvji. Īpasa uzmanība tika pievērsta mērījumiem un
kontrolei, kā arī sistēmas robežvērtību noteikšanai, balstoties uz tiešo enerģijas
lietojumu, un energoefektivitātes rādītāju definēšnai, lai novērtētu enerģijas
patēriņu. Tikai, pastāvīgi kontrolējot enerģijas patēriņu, mēs varam to samazināt un
izlemt, kur, kā un kad rīkoties, lai uzlabotu energoefektivitāti.”

Marius Dumitrache | Resita pašvaldības enerģētikas struktūras
inspektors (RO)
“Jaunās, pieejamās iespējas CO2 emisiju samazināšanai (ieskaitot vides izglītību)
ir ikdienas iespējas, kas var iedzīvotājiem dot neskaitāmus labumus no sociālā un
vides viedokļa. Projekts ir radījis daudzas iespējas piesaistīt naudas līdzekļus, atvērt
ceļu jauniem ieguldītājiem pilsētā un netieši - optimizēt un samazināt izmaksas
vietējā līmenī.”
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Pārskats par vadlīnijām EPS un IERP integrēšanai
ISO 50001 standarts liek organzācijām izstrādāt kritērijus plānoto darbību rezultātu
kontrolei un izvērtēšanai, kā arī noteikt atbilstošus rādītājus un pieņemt lēmumus par
veiktajiem mērījumiem un aprēķinātajiem sagaidāmajiem rezultātiem.
1.attēls: EPS modelis atbilstoši ISO 50001
Nepārtraukts
uzlabojums

Vadības pārskats
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Enerģētikas politika

Energoplānošana

Ieviešana un īstenošana

Pārbaude
Iekšējais audits

Monitorings un mērījumi
Neatbilstības, korektīvās
un preventīvās darbības

Līdzīga pieeja – balstoties uz plāno-dari-pārbaudi-rīkojies ciklu – var būt noderīga gan
izmantošanai pašvaldības struktūrvienībās, gan arī IERP pārvaldīšanai.
Šī dokumenta mērķis ir izskaidrot, kā vienlaicīga EPS un IERP īstenošana var būt
noderīga, lai panāktu oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājumu pašvaldības, kas vēlas
visefektīvākajā veidā ieviest savas pašvaldības IERP. Galvenie mērķi būs tālāk norādītie:
2.attēls: EPS+IERP pieeja

Rezultātu
monitorings

EPS+IERP
īstenošana

Izpratne par
ISO 50001 un
IERP prasībām

EPS atbilstoši ISO 50001:2011
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Kad pašvaldība izstrādā savu energopārvaldības sistēmu un sertificētājs novērtē, kā
tā atbilst ISO 50001 prasībām, ir jāpatur prātā, ka mērķis ir palīdzēt pašvaldībai taupīt
enerģiju, nevis radīt jaunus noteikumus, procedūras vai pierakstus. Standartā ir noteiktas
objektīvi pārbaudāmas prasības. Tas nozīmē, ka tās nav “vadlīnijas”, bet gan standarts, kas ir
piemērots trešās puses sertifikācijai. Standarta vispārīgais mērķis ir palīdzēt organizācijām
veidot pastāvīgu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanas pieeju, balstoties uz PDCA ciklu:

3.attēls: Energopārvaldības sistēmas pastāvīgas uzlabošanas modelis (EERE)

• Tiesiskās un citas prasības
• Enerģijas novērtējums
• Bāzes enerģijas patēriņš
• Energoefektivitātes rādītāji
• Energomērķi un uzdevumi
• Energopārvaldības rīcības plāns

Vadības pārskats

Plāno

Rīkojies
• Monitorings, mērījumi un analīze
• Atbilstības novērtēšana tiesiskajām
un citām prasībām
• EPS iekšējais audits
• Neatbilstības, korekcijas, korektīvās
un preventīvās darbības

Dari

Pārbaudi

• Kompetence, apmācība
un informētība
• Komunikācija
• Dokumentācija
• Darbības vadība
• Projektēšana
• Iepirkumi

Standarta vispārīgais mērķisir palīdzēt pašvaldībām izstrādāt un uzturēt:

enerģijas novērtējumu, lietojumu un bāzes līniju;
energoefektivitātes rādītājus;
energoefektivitātes rādītāju uzlabojumus;
pamatotu monitoringa plānu, lai mērītu enerģijas patēriņu un panāktos uzlabojumus.

Tie ietver izmaksu samazinājumu, konkurētspējas uzlabošanu un SEG emisiju samazināšanu.

Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni atbilstoši
Pilsētu mēru pakta rokasgrāmatai
Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns (IERP) ir galvenais dokuments, kurā izklāstīts, kā Pilsētu
mēru pakta parakstītāji izpildīs savas saistības līdz 2020. gadam .
Pakta saistības attiecas uz visu pašvaldības teritoriju (mazpilsētas, pilsētas, novadi), kurā
SEG emisijas jāsamazina vismaz par 20% salīdzinājumā ar konkrēti izvēlētu vēsturisko
atsauces gadu, kas tiek uzskatīts par “bāzes gadu”. Tāpēc IERP ietvertās darbības turpmāk
norādīto mērķu izpildei līdz 2020. gadam ir:

par 20% samazināts primārās enerģijas patēriņš;
par 20% palielināti atjaunojamo energoresursu avoti;
par 20% samazinātas CO2 emisijas.

Šobrīd vairāk nekā 7300 Eiropas pašvaldību ir prakstījušas Pilsētu mēru paktu, kas atbalsta
ES mērķu sasniegšanu līdz 2020.gadam.
4.attēls: Pilsētu mēru pakts soli pa solim

1. SOLIS. Pilsētu mēru pakta parakstīšana
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Bāzes emisiju uzskaites datu apkopošana
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CO2 emisiju

ērķis
-20% m . gadam
2020

Rīcības plānu izstrāde ciešā sadarbībā ar
vietējām ieinteresētajām pusēm un iedzīvotājiem

2. SOLIS. Ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna iesniegšana

Īstenošana
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Projekta 50000&1SEAPs atbalstītās pašvaldības ir pievienojušās Pilsētu mēru pakta 2020.gada mērķiem.

ISO 50001 prasību ieviešana pašvaldībā kopā ar IERP
EPS palīdz pašvaldībai gadu gaitā īstenot savu IERP, izmantojot sistēmisku pieeju, vienlaikus
izvairoties no tipiskajiem šķēršļiem, piemēram, biežas “vadības maiņas”. Virzībai pretī
pastāvīgam enerģijas patēriņa un CO2 emisiju samazinājumam ir jākļūst par fundamentālu
kritēriju, kas atspoguļo pašvaldības kopējo enerģētikas politiku. EPS un IERP prasības ir ļoti
līdzīgas:
5.attēls: EPS un IERP kopīgās prasības

Prasība

ISO 50 0 01

IERP

Iekšējā struktūra, loma un pienākumi





Organizācijas politika





Enerģijas bāzes līnija un efektivitātes rādītāji





Komunikācija





Iekšējā apmācība





Mērķi, uzdevumi un Rīcības plāns





Mērījumi un monitorings





Neatkarīgs ārējs novērtējums





Salīdzinājumā ar IERP, ISO 50001 neprasa noteikt īpašus kvantitatīvus rādītājus, bet
tikai kvalitatīvos rādītājus. ISO 50001 standarta mērķis ir nodrošināt organizācijas
energoefektivitātes pastāvīgus uzlabojumus, neizvirzot skaitliskas robežvērtības, kā
piemēram, noteikts enerģijas ietaupījums un/vai novērstais CO2 emisiju apjoms.

Enerģētikas politikas saistības
Saskaņā ar ISO 50001 standartu enerģētikas politikā ir jāiekļauj pašvaldības saistības
panākt energoefektivitātes uzlabojumus. Pašvaldības vadībai ir jāizstrādā vienota
enerģētikas politika un jānodrošina EPS kārtības un metodoloģijas formāla iekļaušana
administratīvajā darbībā un plānošanā. Enerģētikas politika ir formāls akts, kuru oficiāli
apstiprinājusi pašvaldības dome.
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6.attēls: Enerģētikas politikā iekļaujamie aspekti saistībā ar EPS+IERP pieeju

Enerģijas
politika

IERP
prasības

CO2
samazināšanas
mērķi

Energoefektivitāte

Enerģijas
patēriņš

Enerģijas
ietaupījums

Enerģijas
intensitāte

Enerģijas
lietojums

Energoefektivitātes mērķi un IERP prasības var tikt iekļautas vienotajā pašvaldības
enerģētikas politikā, taču, ja nepieciešams, tā ir jāpapildina ar jaunām EPS darbības
robežām.

Iekšējais regulējums un pienākumi
Pašvaldības administrācijai ir jāizstrādā iekšējie noteikumi un jāsadala pienākumi,
lai izstrādātu, ieviestu un integrētu enerģētikas politikā noteiktos attīstības virzienus
pašvaldības darbībā. Augstākajai vadībai ir jāieceļ atbildīgais vadības pārstāvis, jāizveido
enerģētikas grupa un jāieceļ enerģētikas struktūras koordinators – energopārvaldnieks,
atvēlot arī nepieciešamos resursus, lai nodrošinātu energopārvaldības sistēmas izveidi,
ieviešanu, uzturēšanu un uzlabošanu pašvaldībā.

7.attēls: EPS iekšējās organizācijas piemērs pašvaldībā
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Politiskā
vadība
Augstākā
vadība

Tehniskās
jomas vadītājs
Vadības
pārstāvis

Energo
pārvaldnieks
Enerģētikas grupas
vadītājs

Pašvaldības
ēkas
Enerģētikas
grupa

Ielu
apgaismojums
Enerģētikas
grupa

Sabiedriskais
transports
Enerģētikas
grupa

Pašvaldības
autoparks
Enerģētikas
grupa

Tiklīdz EPS+IERP sistēmai ir formāli un praktiski iedalīti konkrēti cilvēkresursi, tehniskie
un finanšu resursi, pašvaldība ir gatava uzsākt īstenošanas un ekspluatācijas posmu.
Organizācijai ir jāveic, jādokumentē un jāīsteno enerģētikas politikai atbilstošs enerģētikas
plānošanas process, galveno uzmanību pievēršot energoefektivitātes nepārtrauktai
uzlabošanai un ievērojot piemērojamās normatīvo aktu prasības.
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Sfēra un robež as
Pašvaldībai ir jāizlemj, kāda veida darbības, struktūrvienības un pārvaldes jomas tiks
sertificētas atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. EPS sertifikācijas procesā iesaistītās
pašvaldības sadaļā “Sfēra” norāda jomas/nozares, kas ir tieši saistītas ar enerģētikas
jautājumiem, piemēram: preču un energopakalpojumu iepirkumi, datu analīze, norēķini
par enerģiju, energoplānošana, projektēšana, apsaimniekošana un monitorings.
8.attēls: EPS sfēras pašvaldībās

Administrācija
un personāla
daļ a

Finanses un
nodokļi

Attīstības
plānošana

Pak alpojumi
iedzīvotājiem

• Līgumi un publiskie
iepirkumi

• Publiskie iepirkumi
• Grāmatvedības

• Sabiedriskās būves
• Vide
• Pilsētplānošana
• Energopārvaldība un
energopārvaldnieks
• Sabiedrisko ēku
apsaimniekošana
• Sabiedriskā
apgaismojuma
apsaimniekošana
• Datu analīze

• Skolas transporta
pakalpojumi
izglītojamajiem
• Sabiedriskais
transports

ISO 50001 standarta viena no būtiskākajām prasībām ir “robežu” noteikšana. Šī konkrētā
prasība ir tieši saistīta ar enerģijas lietojumu. Pašvaldībās tiešais enerģijas lietojums
ir saistīts ar turpmāk norādītajām atbilstošajām nozarēm, kurās tiek patērēta enerģija:
ēkas, objekti, infrastruktūra, apgaismojuma sistēmas, pašvaldības autoparks un
sabiedriskais transports.
Robežu noteikšana ir pirmais solis EPS izstrādē. Plānā, tāpat arī enerģijas analīzē un
enerģijas bāzes līnijā, ir jānorāda ikgadējais enerģijas patēriņš, kas noteikts, izmantojot
“no apakšas uz augšu” pieeju augstāk minētajās nozarēs, nosakot būtisku tiešo enerģijas
lietojumu pašvaldībā. EPS robežas vajadzētu noteikt un novērtēt, balstoties uz enerģijas
patēriņu.
Savukārt, IERP īstenošana Pilsētu mēru pakta ietvaros konsekventi ir vērsta uz SEG emisiju
samazināšanu pašvaldībā kopumā. Tas nozīmē – ja kāds vēlas vienlaikus izstrādāt un
ieviest IERP un EPS, nepieciešams paplašināt EPS tradicionālās darbības robežas, iekļaujot
tajā visu pašvaldības teritoriju.
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9.attēls: Tiešais enerģijas patēriņš pašvaldībā, GJ

10.attēls: Enerģijas patēriņš privātajos sektors
2013.gadā, GJ (IERP monitorings)

180

Skolas
Ofisi un pakalpojumi

13,276

15,048

520,275

536,705

Mājsaimniecības

Sporta skolas

Terciārais

Kapsētas

Rūpniecība

Autoparks

306

Privātais transports

Ielu apgaismojums

916

6,938

AER ražošana

169,225
560,079

1,603

Plānošana
Šajā standarta punktā galvenā uzmanība ir pievērsta pašvaldības energoefektivitātes
rādītājiem un rīkiem, kā uzturēt un pastāvīgi uzlabot energoefektivitāti. Energoplānošanas
ietvaros ir jāveic visu enerģijas patērētāju izvērtējums.
12.attēls: Energoplānošanas konceptuālā diagramma

PLĀNOŠANAS PROCESS
Ievaddati

Vēsturiskais un esošais
patēriņš lietotāju grupās

• Dažādi enerģijas
patēriņu ietekmējošie
faktori
• Faktiskais enerģijas
patēriņa stāvoklis

Enerģijas pārskats

A

Rezultāti

Enerģijas izmantošanas
un patēriņa analīze

B

Nozīmīgāko enerģijas
patērētāju
grupu identificēšana

C

Iespēju identificēšana
energoefektivitātes
paaugstināšanai

• Enerģijas bāzes līnija
• Energoefektivitātes
rādītāji
• Mērķi
• Uzdevumi
• Rīcības plāns

Apskatot piemērā dotos plānošanas procesam nepieciešamos ievaddatus, kļūst skaidrs,
ka tos var iegūt vienīgi no pašvaldības (EPS oficiālā mērķauditorija), nevis no vietējās
sabiedrības, kur informētības līmenis ir vispārīgs. Taču labās ziņas ir tādas, ka otrajā
gadījumā, kad runa iet par visu pašvaldību kopumā, energoplānošanas rezultāti būs tādi
paši. Tie gan būs jāpielāgo jauniem, sarežģītākiem apstākļiem.
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Normatīvo aktu un citas prasības
Pašvaldībai ir jāņem vērā piemērojamās normatīvo aktu starptautiskās, valsts, reģionālās
un vietējās prasības, kas attiecas uz EPS sfēru. Normatīvo aktu prasību piemēri var būt
valsts energotaupības tiesiskais regulējums (likumi, noteikumi u.c.). Citas prasības var
ietvert vienošanos ar klientiem, brīvprātīgās vienošanās vai praksi, programmas u.c. aktus.

Enerģijas pārskats un enerģijas bā zes līnija
Enerģijas pārskats un enerģijas bāzes līnija veido pamatu energoplānošanai, jo ļauj noteikt
energopārvaldības sistēmas robežas.
13.attēls: Energoplānošana soli pa solim

Enerģijas
lietojuma analīze

• Esošie enerģijas avoti
• Vēsturiskais un esošais enerģijas lietojums un patēriņš
• Nākotnes enerģijas lietojuma un patēriņa prognozes

Nozīmīgāko enerģijas
lietotāju identificēšana

• Struktūrvienības, iekārtas, personāls,
kas var ietekmēt enerģijas patēriņu;
• Identificē citus saistītos enerģijas
lietojumus
• Nosaki esošos efektivitātes rādītājus

Energoefektivitātes
uzlabošanas iespēju
noteikšana un
prioritāšu iz vēle

• AER lietojums,
• potenciālie enerģijas avoti,
• efektivitātes potenciāls

Bāzes
līnija

Bāzes līnijas
prognozēšana un
izmaiņas

Enerģijas pārskats un enerģijas bāzes līnija ir jāaktualizē periodiski, kā arī tajos gadījumos,
kad ir nozīmīgas enerģijas patēriņa izmaiņas energopārvaldības sistēmā iekļautajos
objektos, iekārtās, sistēmās un procesos. Enerģijas lietojuma noteikšanai un novērtējumam
vajadzētu ļaut pašvaldībai noskaidrot būtiskākos enerģijas lietojuma avotus, izmantojot
īpašus kritērijus, piemēram:

Enerģijas lietojuma
īpatsvars attiecībā pret
kopējo patēriņu

Paredzamā enerģijas patēriņa
potenciālais samazinājums,
balstoties uz literatūrā
pieejamiem datiem par
uzlabojumu iespējām

Minimālais plānoto
ieguldījumu atdeves termiņš,
balstoties uz literatūrā
pieejamiem datiem par
uzlabojumu iespējām
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Iespējams noteikt īpašus kritērijus, lai noskaidrotu būtiska enerģijas lietojuma jomas arī
privātajā sektorā:
Enerģijas lietojuma īpatsvars attiecībā
pret kopējo patēriņu teritorijā, ko aprēķina
“bāzes līnijā”

“Iesaistīto pesonu” interese par enerģijas
lietojumu un patēriņu

Energoefektivitātes rādītāji
Pašvaldībai jānosaka energoefektivitātes kontrolei un mērīšanai atbilstošos
energoefektivitātes rādītājus. Tie ir jāizskata un jāsalīdzina ar enerģijas bāzes līniju. Kas
attiecas uz IERP, šis aspekts ir būtisks, jo tas ir nepieciešams energoefektivitātes rādītāju
noteikšanai attiecībā uz visiem īstenotajiem un nākotnē īstenojamajiem pasākumiem. Tas
palīdz noskaidrot noderīgus rādītājus attiecībā uz katru privātajā un sabiedriskajā sektorā
īstenoto pasākumu veidu.
14.attēls: EPS lietotie tiešajai enerģijas izmantošanai noteiktie energoefektivitātes rādītāji
Tiešā enerģijas izmantošana

Energoefek tivitātes rādītājs

Elektroenerģijas patēriņš ēkās, objektos un
infrastruktūrā

kWh/m² mēnesī

Elektroenerģijas patēriņš sabiedriskā
apgaismojuma sistēmām

kWh/gaismekli mēnesī

Dabasgāzes patēriņš ēkās, objektos un
infrastruktūrai

kWh*grādu dienas/m² mēnesī

Autoparka degviela

l/100 km mēnesī

15.attēls: Netiešajam enerģijas lietojumam noteiktie energoefektivitātes rādītāji (visā pašvaldības teritorijā)
Energoefek tivitātes rādītāji visā
pa š valdības teritorijā

Energoefek tivitātes rādītājs

Elektroenerģijas patēriņš katrā nozarē

kWh/m2

Dabasgāzes patēriņš katrā nozarē

tūkst.m³ gadā*grādu dienas

Degvielas tirdzniecība privātajam transportam
atbilstoši degvielas veidam

Tonnas gadā

Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana no
atjaunojamajiem energoresursiem (AER)

kWh gadā; kWh/m2

Kopējais enerģijas patēriņš uz vienu cilvēku

MWh/iedzīvotāju

Kopējais enerģijas patēriņš katrā nozarē

MWh/iedzīvotāju/uzņēmums

Pilsētas atkritumu ražošana

Tonnas/iedzīvotāju

Energomērķi, uzdevumi un rīcības plāns
ISO 50001 un IERP mērķi ir noteikti atšķīrīgos laika mērogos. ISO 50001 parasti pievēršas
nepārtrauktam energoefektivitātes uzlabojumam, savukārt IERP pasākumi akumulējas,
virzoties uz ilgtermiņa mērķi. ISO 50001 standartam atbilstošiem mērķiem jābūt
konkrētiem un izmērāmiem. Šis ir ļoti grūts jautājums, ja to pielieto vietējās sabiedrības
kontekstā. Rīcības plāns nodrošina, ka pašvaldības mērķi tiktu veiksmīgi izpildīti, nosakot
turpmāk norādītās precīzās definīcijas:

Atbildība

Budžets un termiņi, kuros
ir izpildāmi atsevišķie
uzdevumi

Sīkāka informācija
par metodi, ar kādu
atsevišķie uzdevumi ir
izpildāmi

Tās īstenošanā būs iesaistītas
personas, kurām nav pienākuma
ievērot pašvaldības norādījumus.
Rezultāti nav garantēti!

Iekšējā
rīcība

Iesaistītā personāla pienākumu un atbildības līmenis ir saistīts ar mērķa veidu un atbilstošo
uzdevumu:

Ārējā
rīcība
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Tās īstenošana ir atkarīga vienīgi no
pareiza EPS lietojuma. Rezultātiem
jābūt uzskatāmi parādāmiem!

Monitorings
Monitorings ir fundamentāla EPS+IERP metodes prasība, lai uzskatāmi parādītu
energopārvaldības sistēmas ieviešanas efektivitāti un ar to saistītos pozitīvos rezultātus.
Būtisks elements EPS ieviešanā ir nodrošināt atbilstošu enerģijas patēriņa datu kontroles
biežumu, lai novērtētu rezultātu.
Pašvaldībām ir jānodrošina, lai to darbības galvenie raksturlielumi, kas raksturo
energoefektivitāti gan pašvaldības iestādēs, gan privātajā sektorā, tiktu monitorēti.
Atbilstoši EPS+IERP metodei pašvaldībām ir jākontrolē tiešais enerģijas lietojums, īstenojot
EPS prasības, un vienlaikus jāpiemēro EPS monitoringa metodoloģija enerģijas patēriņam
privātajā sektorā, atbilstoši iepriekšminētajam nosakot konkrētus rādītājus.
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16.attēls: Patēriņa datu apkopošana katrā valstī

ATBALSTS PAŠVALDĪBĀM ILGTSPĒJĪGAS
ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNU IZSTRĀDĒ UN
INTEGRĒŠANĀ SASKAŅĀ AR
ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMU ISO 50001

L at VIJa:
ik mēnesi

POLIJA:
ik mēnesi

FR ANCIJA:
ik mēnesi

RUMĀNIJA:
ik ceturksni
BulgĀRIJA:
ik ceturksni

ITĀLIJA:
ik ceturksni

SPĀNIJA:
ik ceturksni

GRIEĶIJA:
ik ceturksni
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Jo īpaši pašvaldībām ir jākontrolē tiešā un netiešā enerģijas lietojuma energoefektivitātes
galvenie raksturlielumi, piemēram:
nozīmīgākie tiešie un netieši enerģijas avoti un lietojums;
ar nozīmīgu enerģijas lietojumu saistītie atbilstošie mainīgie;
energoefektivitātes rādītāji;
rīcības plāna īstenošanas efektivitāte no mērķu un uzdevumu izpildes viedokļa;
faktiskā un prognozētā enerģijas patēriņa salīdzinošais novērtējums.
Pašvaldībām ir jāizvēlas un periodiski jāpārskata savi mērījumi atbilstoši konkrētām
vajadzībām saskaņā ar Pilsētu mēru pakta Monitoringa ziņojuma termiņiem. Mērījumi var
tik balstīti gan uz vienkāršiem komunālo pakalpojumu mērījumiem mazās pašvaldībās
līdz pilnīgām kontrolmērījumu sistēmām, kas pieslēgtas programmatūrai. Svarīgi ir spēt
izpētīt, reaģēt un atbildēt uz būtiskām enerģijas patēriņa novirzēm.

Projekta tehnisko partneru pieredze
Emanuele Cosenz a | SOGESCA , Itālija
“Tehniskā darba vadība šajā celmlaužu projektā bija brīnišķīga pieredze. Šī brošūra
kopā ar valdīnijām nodrošinās būtisku tehnisku atbalstu pašvaldībām, kurām interesē
šī inovatīvā metode.”

Evi T z anak aki | CRES, Grieķija
“Nepieciešama nozīmīga politiska apņēmība, lai turpinātu īstenot EPS. Un ļoti uzcītīgs,
strādīgs personāls. Ar EPS starpniecību ne tikai skaidri atklājās problēmas, ar kurām
nācās saskarties lielākajai daļai pašvaldību saistībā ar datu apkopošanu, bet tās arī tika
risinātas un atrisinātas.”

Ludmil Manev | ECQ, Bulgārija
“ISO 50001:2011 īstenošana ir ne vien ļoti labs rīks IEPR pasākumu pārraudzībā, bet
arī ārkārtīgi efektīvs instruments pašvaldību izmaksu samazināšanā, kas saistītas
ar visu veidu enerģijas lietojumu, kā arī lai ietaupītu naudu, ko var ieguldīt jaunos
energoefektivitātes pasākumos.”

Marik a Rošā | EKODOMA , L atvija
“Trīs gadus strādājot pie projekta 50000&1SEAPs, mēs esam pierādījuši, ka
energopārvaldības sistēmas izveidei un īstenošanai un tās integrēšanai IERP ir ļoti
augsta pievienotā vērtība. Mēs esam pierādījuši nepieciešamību iecelt personas, t.i.,
energopārvaldniekus, un 4 no 5 pašvaldībām Latvijā nolīga energopārvaldnieku vai
iecēla personu šajā amatā.”

Projekta konsorcijs
SOGESCA (Coordinator) | www.sogesca.it
CRES | www.cres.gr
PNEC | www.pnec.org.pl
EKODOMA | www.ekodoma.lv
ARM | www.arm-bg.net
ECQ | www.ecq-bg.com
AMET | www.amet.ro
DENKSTAT T | www.denkstatt.ro
DEPUTACION OURENSE | www.depourense.es
ALBEA | www.albea-transenergy.com
AMORCE | www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE | www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe | www.iclei-europe.org
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