
5 svarīgākie ieteikumi 
finanšu jomā vietējā līmenī īstenotām  

 e nergoefektivitātes aktivitātēm

PAR PROJEKTU: CITYnvest ir ES mēroga iniciatīva, kas finansēta no 
Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 
līdzekļiem. Tā pievēršas inovatīvu finansēšanas modeļu atbalstam un 
replicēšanai ēku energoefektīvai renovācijai. 

 › CITYnvest svarīgākais 
vēstījums:  
finanšu shēmas pamatā - 
aktivitātes vietējā līmenī

 › 1. ieteikums:  
izpratnes veidošana un 
resursu palielināšana

 › 2. ieteikums:  
tehniskais atbalsts 

 › 3. ieteikums:  
reģionālās vienas pieturas 
aģentūras

 › 4. ieteikums:  
ilgtermiņa plāni CO2 emisiju 
samazināšanai

 › 5. ieteikums:  
iedzīvotājiem paredzētas 
iniciatīvas



Priekšvārds
Ir sagaidāmi nozīmīgi izaicinājumi attiecībā uz finansējuma 
pieejamības vietējā līmenī uzlabošanu. 

Izvirzīt energoefektivitāti pirmajā vietā ir pamatprincips, kas nākotnē darbosies kā Enerģētikas savienības 
virzītājspēks un izvirzīs Eiropu priekšgalā klimata politikas jomā. Lai izpildītu Eiropas mērķus un 
īstenotu Parīzes nolīgumu, nepieciešami ieinteresēto pušu kopīgi centieni visos valsts varas līmeņos.  
Panākumu nodrošināšanā būtiska loma ir vietējām pašvaldībām. 

Vairākas Eiropas pilsētas jau atrodas priekšgalā tīras enerģijas risinājumu jomā un ir pievienojušās 
vietējām, ES mēroga un pasaules mēroga iniciatīvām, piemēram, Pilsētu mēru paktam enerģētikas un 
klimata jomā. Tomēr vislielākais izaicinājums ir vietējā līmeņa mērķiem atbilstoša finansējuma 
nodrošināšana. Visiem Eiropas iedzīvotājiem paredzētajā paziņojumā par tīru enerģiju, kas publicēts 
2016. gada novembrī, Eiropas Komisija izvirza priekšlikumu risināt šo jautājumu, nodrošinot jaunas 
iespējas energoefektivitātes projektu finansēšanai. “Vieds finansējums energoviedām ēkām” ir daļa no 
pasākumu kopuma; reaģēšana uz nepieciešamību mobilizēt un veicināt privātā finansējuma izmantošanu ir 
svarīgākais, lai nodrošinātu sekmīgu energoefektivitātes politikas īstenošanu.

CITYnvest ir Eiropas mēroga iniciatīva, kas finansēta no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju 
programmas Horizon 2020. Pēdējo trīs gadu laikā CITYnvest ir atbalstījis Eiropas vietējās pašvaldības 
inovatīvu finansēšanas modeļu pielietošanā ēku energoefektīvā renovācijā.  Izmantojot praktisko pieredzi 
trīs reģionos (Mursijā (ES), Ljēžā (BE), Rodopā (BG) un vērienīgu resursu palielināšanas programmu 10 
valstīs (Itālijā, Rumānijā, Latvijā, Lietuvā, Francijā, Ungārijā, Beļģijā, Spānijā, Bulgārijā un Nīderlandē), tika 
analizētas ar pārvaldības/regulējuma shēmu saistītās barjeras, tehniskā zinātība vai finanšu un politiskā 
vide un formulēti svarīgākie ieteikumi. 

Šajā publikācijā CITYnvest sniedz ar pierādījumiem pamatotus ieteikumus ar mērķi uzlabot energoefektivitātes 
finansiālo shēmu no vietējo pašvaldību redzespunkta. Šajā bukletā ietverts kopsavilkums arsvarīgākajiem 
vēstījumiem, kurus CITYnvest vēlas nodotlēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem ES, valsts un 
pašvaldības līmeņos.
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CITYnvest un  
“Vieds finansējums energoviedām ēkām” 

Eiropas Komisijas paziņojumā par tīru enerģiju uzsvērts energoefektivitātes pirmais princips un ar to tiek 
izveidota iniciatīva “Vieds finansējums energoviedām ēkām”. Šajā iniciatīvā ietverti praktiski risinājumi, 
lai nākotnē veicinātu privātā finansējuma izmantošanu energoefektivitātei un atjaunojamajiem 
energoresursiem.

CITYnvest uzskata iniciatīvu “Vieds finansējums energoviedām ēkām” par atbalstāmu soli ceļā uz pāreju 
uz tīru enerģiju vietējā līmenī. Ar šo publikāciju tiek pievērsta uzmanība svarīgākajām neatrisinātajām 
problēmām, lai uzlabotu aktivitātes, kas piedāvātas iniciatīvas “Vieds finansējums energoviedām ēkām” 
pīlāru ietvaros. 

1. pīlārs Efektīvāka publiskā finansējuma izmantošana
Veicināt vēl efektīvāku publiskā finansējuma izmantošanu, tostarp, attīstot elastīgas 
energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu platformas, lai veicinātu Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda un citu publisko fondu, tajā skaitā Eiropas strukturālie un investīciju fondi, 
finansējuma kombinēšanu.

2. pīlārs Palīdzība un apkopošana
Palīdzēt projektu attīstītājiem pilnveidot labas projektu idejas ar aktīvu palīdzību projekta 
attīstīšanā un apkopošanas mehānismiem.

3. pīlārs Risku samazināšana 
Padarīt investīcijas energoefektivitātē uzticamākas un pievilcīgākas projektu popularizētājiem, 
finansētājiem un investoriem.
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CITYnvest svarīgākais vēstījums 
Lieciet energoefektivitātes finanšu shēmas pamatā aktivitātes 
vietējā līmenī 

Lai Eiropas Savienībā (ES) īstenotu milzīgo potenciālu enerģijas taupīšanas jomā būvniecības nozarē 
un spētu izmantot publisko finansējumu efektīvāk un veicinātu privātās investīcijas, finanšu 
instrumentu pielietošanu var paaugstināt, kombinējot publisko finansējumu un privātās investīcijas. 
Privātās investīcijas ir pieejams lielā apjomā, taču nereti tās netiek pietiekami izmantotas. 

Publiskā/privātā finansējuma palielināšana palīdzībai projektu izstrādē iniciatīvas “Vieds finansējums 
energoviedām ēkām” ietvaros ir apsveicams solis pareizajā virzienā, kuram jāseko nākamajiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka finansējums nonāk līdz vietējām pašvaldībām, kurām tas ir 
visvairāk nepieciešams. Tomēr esošajās atbalsta shēmās nav iekļautas mazākas investīcijas un 
atsevišķām vietējām pašvaldībām trūkst motivācijas pieteikties konkrētu nosacījumu un sarežģītu 
procedūru dēļ. 

Vairākas vietējās pašvaldības ir gatavas veicināt inovatīvu finansēšanas shēmu izmantošanu 
modernizēšanas energoefektivitātei.  Tajā pašā laikā ES finansējums atbalsts riska kapitāla 
investīcijas jomās, kur pašvaldību resursi ir ierobežoti.  Tomēr vietējām pašvaldībām nereti trūkst 
nepieciešamo cilvēkresursu un/vai arī tās nav informētas par atbalstu, ko varētu saņemt 
investīciju projektu uzsākšanai. 

Lai pārvarētu šīs barjeras, CITYnvest aicina ES, valstu un pašvaldību lēmumu pieņēmējus un 
politikas veidotājus sekmēt labāku esošā finansējuma izmantošanu, sasniedzot pašvaldību līmeni 
ar finanšu instrumentiem, palielinot tehnisko atbalstu un resursu palielināšanas programmas.
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Pirmais ieteikums ES politikas veidotājiem izpratnes veicināšanas un 
resursu palielināšanas jomā. 

Pastiprināt izpratnes veicināšanas un resursu  
palielināšana iniciatīvas, lai paātrinātu esošā  
finansējuma apgūšanu.

BARJERA: TEHNISKĀ ZINĀTĪBA.
Investīciju realizēšanai energoefektivitātes jomā ir 
nepieciešamas padziļinātas zināšanas un zinātība, lai 
izveidotu ilgtspējīgu projektu mērķus. ES un dalībvalstīm 
pieejamais publiskais finansējums var būt noderīgs 
atbalsts vietējām pašvaldībām. Taču ir pārāk maza 
izpratne un sapratne par to finansiālo atbalstu, ko 
ES var nodrošināt vietējām pašvaldībām, lai mobilizētu 
investīcijas energoefektivitātē. No otras puses, pastāv 
milzīga plaisa starp Eiropas Komisijas standarta («off-the-
shelf») finanšu instrumentu piedāvājumu, piemēram, pilsētu 
attīstības fondiem, un vietējo pašvaldību zināšanām par 
šiem instrumentiem. No citas puses, pastāv vairākas valstu 
interpretācijas par ES finansējuma mērķiem un pieejamību, 
kas neļauj izmantot ES finansējumu vietējā līmenī 
optimālākajā veidā. Turklāt, vairākas vietējās pašvaldības 
uzskata pieteikšanās ES finansējumam procedūras par pārāk 
sarežģītām un dārgām (it īpaši Horizon 2020), lai saskatītu 
jēgu pieteikumu iesniegšanai, kā arī pastāv valodas barjera 
(vairums programmu ir angļu valodā). 

IESPĒJAMIE RISINĀJUMI 
ES līmenī būtu jābūt pieejamiem lielākiem resursiem izpratnes 
veicināšanas un resursu palielināšanas programmām. Tā arī 
būtu jāatbalsta standartizēta ES finansējuma piešķiršana 
interpretācija, izvairoties no atšķirīgas izpratnes vietējā līmenī. 

Tādiem kanāliem kā Pilsētas mēru paktam būtu jānodrošina 
vairāk resursu, lai attīstītu individuāli pielāgotas programmas 
un jaunus instrumentus, metodes un paraugprakses 
piemērus vietējo pašvaldību atbalstam dažādu dalībvalstu 
vietējās valodās un sekmētu katrā reģionā pieejamā publiskā 
finansējuma efektīvāku izmantošanu. 

Vienlaikus jāpaplašina jau pieejamie informatīvie pakalpojumi, 
tādi kā Eiropas Investīciju konsultāciju centrs un Finanšu 
investīciju konsultācijas “Fi-Compass”, kā arī tie jāsavieno ar 
specializētiem valsts/reģionālajiem kompetenču centriem, 
kas darbojas kā valsts/reģionālie tirgus koordinatori, kuri 
spēj nodrošināt atbalstu un sniegt konsultācijas vietējām 
pašvaldībām dažādās ES valodās. 

 

Piemērs, kas paskaidro šo ieteikumu 

Izmantojot CITYnvest resursu palielināšanas programmu, 
vietējās pašvaldības nozīmīgākajās ES valstīs, tādās 
kā Ungārija, Francija, Itālija, Rumānija un daudzas 
citas, ieguva izpratni par ES fondu piedāvātajām 
iespējām. Tās izrādīja interesi par šo fondu izmantošanu 
inovatīvu finansējuma shēmu lietošana uzsākšanai 
energoefektīviem projektiem. Bez CITYnvest centieniem 
sasniegt vietējās pašvaldības būtu grūti radīt tik 
ievērojamu interesi par inovatīvajām finanšu shēmām.
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Otrais ieteikums  ES politikas veidotājiem  
tehniskā atbalsta jomā.

Turpināt pielāgot atbalsta shēma vietējiem apstākļiem ar maza  
apjoma tehniskā atbalsta mehānismiem.

BARJERA: REGULATĪVĀ/PĀRVALDĪBAS
Inovatīvu finanšu shēmu ieviešanai bieži vien ir nepieciešama 
vietējo pašvaldību zināšanu paaugstināšana. Pilsētas ir 
norādījušas, ka tehniskais atbalsts ir būtisks instruments 
resursu palielināšanai, lai īstenotu energoefektīvas 
investīcijas. Tomēr ir trīs svarīgākie aspekti, kas jāņem 
vērā, lai tehniskais atbalsts sasniegtu vietējo līmeni. 

Lielais investīciju apjoms, kas nepieciešams ELENA 
dotācijām, ir izaicinājums mazākām pašvaldībām un 
tām dalībvalstīm, kur projektu apkopošana praktiski nav 
iespējama koordinējošās provinces vai reģionālās 
iestādes trūkuma dēļ.

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kuros projekti tiek 
atlasīti konkursa kārtībā, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 
citiem Horizon 2020 uzaicinājumiem, uz kuriem pamatojoties 
vietējām pašvaldībām var piešķirt atbalstu projekta izstrādei 
(PDA H2020 Energy ietvaros, neatbilst vietējo pašvaldību 
vajadzībām, resursiem un lēmumu pieņemšanas 
procesiem. 

Tehniskā atbalsta pieteikuma sagatavošanai 
nepieciešamās priekšizpētes sagatavošana ir dārga 
un vietējām pašvaldībām bieži vien nav atbilstošu prasmju 
un zināšanu, lai sagatavotu pieteikumus pašu spēkiem. 
Tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā faktu, ka apstāv ierobežots 
to ES valodu skaits, kurā var iesniegt Eiropas vietējā 
enerģijas atbalsta instrumenta (ELENA), Atbalsta projektu 
izstrādē (PDA) un Eiropas Energoefektivitātes fonda (EEF) 
pieteikumus. 

IESPĒJAMIE RISINĀJUMI 

Maza apjoma (iepriekšēja) tehniskā atbalsta mehānisma 
izveide ar mērķi atbalstīt vietējās pašvaldības izpētes 
veikšanā un pieteikumu sagatavošanā esošajiem tehniskā 
atbalsta mehānismiem var palīdzēt pārvarēt šīs barjeras. 
Šāds instruments varētu būt līdzīgs tehniskā atbalsta 
dotācijām LIFE programmā un tas ļautu pieteikumu 
iesniedzējiem sagatavot priekšlikumus savā valsts valodā, 
izmantojot sistēmu, kas ir līdzīga URBAN inovatīvo darbību 
iniciatīvai. 

Arī šeit specializēti valstu/reģionālie kompetenču centri, kas 
darbojas kā vidutāji tehniskā atbalsta mehānismos, varētu 
būt vērtīgs risinājums, lai veicinātu un paātrinātu piekļuvi ES 
tehniskā atbalsta mehānismiem, pārvarētu valstu barjeras 
un norādītu uz tām ES līmenī. 

Piemērs, kas paskaidro šo ieteikumu 

Pateicoties CITYnvest, Roopes reģiona vietējās 
pašvaldības apvienoja spēkus un sekmīgi iesniedza 
pieteikumu H2020 PDA. Darbojoties kā iepriekšējam 
tehniskajam atbalstam, CITYnvest bija būtiska loma, 
atbalstot pašvaldības detalizēta rīcības plāna izstrādē 
un dodot pašvaldībām iespēju saņemt konsultācijas 
no ekspertiem, kuri veica tehnisko izpēti un izstrādāja 
biznesa plānu vietējai vienas pieturas aģentūrai.
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Trešais ieteikums  valstu valdībām reģionālo vienas  
pieturas aģentūrujomā.

Valsts līmenī atvēlēt līdzekļus tam, lai izveidotu reģionālās vienas pieturas 
aģentūras, kas nodrošina integrētus energoefektivitātes pasākumu kopumus. 

BARJERA: FINANŠU/REGULATĪVĀ 
Projektu apkopošanas īstenošanai ir nepieciešamas 
koordinējošās struktūras reģionālā līmenī, kas var izveidot 
saikni starp dažādām vietējām pašvaldībām un finanšu 
tirgu. Vairākos ES reģionos tiek izveidotas reģionālās vienas 
pieturas aģentūras, lai veicinātu projektu apvienošanu 
un apkopošanu. Tomēr šādu struktūru izveidei ir 
nepieciešami finanšu resursi, lai nodarbinātu personas 
ar atbilstošām prasmēm un apmācītu darbiniekus, kā arī 
pasākumi, lai atbrīvotos no regulatīvajām barjerām, kas 
apgrūtina finanšu līdzekļu (kur tie ir pieejami) izmantošanu. 

IESPĒJAMIE RISINĀJUMI 
Valsts līmenī dalībvalstīm ir jāpiešķir vairāk resursu un 
jāizmanto paraugprakses datubāzes, lai izveidotu reģionālās 
vienas pieturas aģentūras, kas nodrošina integrētus 
energoefektivitātes pakalpojumu pasākumu kopumus 
pilsētu pašvaldībām un sniedz atbalstu renovācijas 
projektu sagatavošanā, orientējoties uz investīcijām 
energoefektivitātes uzlabošanas projektos. 

Valstu atbalsta shēmām ir jāpapildina esošos tehniskā 
atbalsta mehānismus ES līmenī un tām ir jāsniedz izvērstāks 
atbalsts finansēšanas risinājumu pielāgošanai konkrētajiem 
izstrādāto energoefektivitātes projektu apstākļiem attiecībā 
uz projektiem, kas tiek finansēti no H2020 PDA, EEF un ELENA. 

Dalībvalstīm ir jāiekļauj sākotnējās vietējās pašvaldības 
darbības programmu sagatavošanā, lai nodrošinātu to, 
ka tiek ņemtas vērā visaktuālākās vajadzības, un jāpiešķir 
atbilstoši līdzekļi caur Eiropas strukturāliem un investīciju 
fondiem (ESI fondiem), lai izveidotu vienas pieturas aģentūras, 
kas veicina projektu apkopošanu. Sagatavojot augsni labākai 
ESI fondu izmantošanai, īpaša uzmanība ir jāpievērš publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanai un tiesību aktiem 
par palīdzību no valsts, kas var radīt sarežģītus apstākļus 
praktiskajai īstenošanai. 

Papildus pieejamajiem resursiem no ESI fondiem 
dalībvalstīm ir jāizveido konkrēti valsts pasākumi klimata 
pārmaiņu jomā (kas tiek finansēti, piemēram, no oglekļa 
cenām, kas darbojas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā), 
lai atbalstītu reģionālu vienas pieturas aģentūru izveidi un 
to darbību un nodrošinātu turpmāku atbalstu vietējai varai 
energoefektivitātes investīciju projektu sagatavošanā.

;

Piemērs, kas paskaidro šo ieteikumu 
Vairāki CITYnvest salīdzinājuma ziņojumā identificētie modeļi 
darbojas kā vienas pieturas aģentūras enerģētikas projektos, 
lai nodrošinātu atbalstu vietējām pašvaldībām. Vairāki no 
tiem ir plaši parādījuši spēju radīt vērienīgas energoefektīvu 
investīciju programmas. Izmantojot CITYnvest resursu 
palielināšanas programmas, vietējās varas vairākās ES valstīs 
ir ieguvušas izpratni par šo inovatīvo finansēšanas modeļu 
priekšrocībām un izrādījušas interesi par to izmantošanu 
vietējos apstākļos. Piemēram, vietējās varas Baltijas valstīs 
(Latvijā un Lietuvā) ir ieguvušas izpratni par GRE Liege 
modeli, kas ir viens no CITYnvest pilotprojektu reģioniem 
un izrādījušas interesi par šī modeļa izmantošanu vietējos 
apstākļos. Vienlaikus reģionālajām pašvaldībām trūkst 
resursu, lai uzsāktu šo modeļu īstenošanu un pilnībā 
izmantotu tos vietējos apstākļos. Papildus nepietiekamam 
finansējumam citās valstīs, piemēram, Francijā, valsts sniegtā 
ES atbalsta noteikumu sarežģītība ir lielākais izaicinājums 
ESI fondu atbalsta izmantošanai, lai uzsāktu energoefektīvu 
sociālo mājokļu renovāciju, izmantojot, piemēram, vienas 
pieturas aģentūru struktūras. Valsts atbalsta shēmas var 
būt izšķirošais elements, lai padarītu iespējamu modeļu 
izmantošanu vietējos apstākļos.
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Ceturtais ieteikums  valsts varai un vietējai varai  
attiecībā uz stingru apņemšanos un ilgtermiņa plāniem.

Stingri apņemties īstenot C2 emisiju samazināšanas mērķus  
un sagatavot ilgtermiņa programmas šo mērķu sasniegšanai. 

BARJERA: POLITISKĀ
Dzīvojamā fonda renovācijai ir būtiska ilgtermiņa stratēģijas 
esamība. Jo īpaši tas attiecas uz privāto investoru piesaisti 
un ieguldījumiem vietējā ekonomikā nodarbinātības un 
tirgus iespēju izteiksmē. Ilgtermiņa plānu un stingras 
apņemšanās trūkums patiešām var atturēt privātos 
investorus no tādu projektu finansēšanas, kuros peļņa tiek 
iegūta ilgākā laika periodā (parasti enerģētikas projektos). 
Vienlaikus skaidru mērķu, strukturētu īstenošanas 
plānu un sertificētu kontroles sistēmu trūkums bieži 
noved pie netālredzīgas pieejas un investīciju projektu 
sadrumstalotības, neefektīvi izmantojot (ierobežoto) 
publisko finansējumu. 

IESPĒJAMIE RISINĀJUMI 

Valsts līmenī mērķi energoefektivitātes un energoietaupījumu 
jomā, ko papildina sistemātiskas īstenošanas plāni, palīdzēs 
piesaistīt privātās investīcijas un veicinās labāku publiskā 
finansējuma izmantošanu. Valsts mērķi un plāni jāveido, 
pamatojoties uz pieejamajiem vietējiem plāniem, un tiem ir 
jānodrošina vietējās paraugprakses mēroga maiņa, izmantojot 
plānošanas un ziņošanas sistēmas, kurās dalībvalstīm 
jānodrošina, lai tiktu identificētas un novērstas barjeras, kas 
vietējiem dalībniekiem kavē enerģētikas mērķu sasniegšanu. 

Vietējā līmeni kopīgās iniciatīvas, piemēram, Pilsētu mēru 
pakts, formāli apstiprina politiskās apņemšanās un mudina 
pilsētu pašvaldības pieņemt sertificētus un apstiprinātus 
plānus un kontroles sistēmas, sniedzot privātajiem tirgiem 
garantijas par pilsētas ilgtermiņa iesaisti ilgtspējīgos  

pasākumos enerģētikas jomā. Turklāt, pilsētas ar Ilgtspējīgas  
enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) var tiešā veidā 
piekļūt tam atvēlētā finansējuma pozīcijām, piemēram 
Horizon 2020 iniciatīva “Viedās pilsētas un kopienas”. 

Piemērs, kas paskaidro šo ieteikumu 

CITYnvest pilotprojekta reģions Mursija 2013. gadā 
pievienojās Pilsētu mēru paktam kā koordinators, sniedzot 
atbalstu 45 šī reģiona pilsētām, kas parakstījušas šo paktu. 
Šajā lomā Mursija varēja iesaistīties vairākos projektos, 
piemēram ELENA-Fuensanta, kas mobilizēja investīcijas 
EUR 33 miljonu apjomā (sabiedriskā apgaismojuma 
jomā). Izmantojot CITYnvest, Mursija izstrādāja investīciju 
rīcības plānu, kas pilnībā integrēts reģionālajā Ilgtspējīgās 
enerģētikas stratēģijā, lai atjaunotu visas reģionālās pārvaldes 
īpašumā esošās ēkas. Izstrādājot ilgtermiņa plānus, Mursijas 
reģionam bija iespēja piekļūt ES finansējumam un sniegt 
atbalstu reģiona pilsētām un pašvaldībām tehniskajā un 
finanšu jomā, lai saskaņoti un strukturēti īstenotu ilgtspējīgus 
projektus enerģētikas jomā. 
Ilgtermiņa plāni un pastiprināta uzmanības pievēršana 
tam, lai nodrošinātu sociāli atbildīgu iepirkuma procedūru 
(piem., punkts par apmācību, cīņa pret sociālo dempingu, 
ierobežojumi apakšuzņēmēju piesaistei) ir noveduši līdz 
GRE Liege RenoWatt aģentūras panākumiem. Veicinot 
enerģētikas projektu īstenošanu kā finansējuma iespēju, 
lai sasniegtu vērienīgos ES mērķus, vienlaicīgi paaugstinot 
nodarbinātību vietējā līmenī, GRE Liege varēja noslēgt 
EPK līgumus vairākām reģiona vietējām pašvaldībām un 
slimnīcām.
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Piektais ieteikums  vietējai varai iedzīvotājiem  
paredzētu iniciatīvu jomā. 

Pozitīvas vides radīšana tādiem inovatīviem finanšu modeļiem, 
kas paredzēti iedzīvotājiem, uzlabojot sadarbību starp vietējām 
pašvaldībām un atjaunojamo energoresursu kooperatīviem. 

BARJERA: REGULATĪVĀ
Atjaunojamo energoresursu kooperatīvi (REScoops) 
piedāvā unikālu instrumentu energoefektivitātes projektu 
finansēšanai, izmantojot tiešus iedzīvotāju ieguldījumus. 
REScoops nodrošina vairākus ieguvumus vietējai varai gan 
naudas gan sociālu kategoriju izteiksmē. Tomēr šie sociālie 
ieguvumi nereti netiek atzīti un ņemti vērā konkursu 
norisē. Turklāt tādu reglamentējošu noteikumu trūkums, 
kas rosinātu vietējās pašvaldības sadarboties ar REScoops, 
neveicina plašu šī modeļa pielāgošanu vietējiem apstākļiem. 

IESPĒJAMIE RISINĀJUMI 

Pilsētām ir jāpaaugstina iedzīvotāju līdzdalība ilgtspējīgas 
enerģētikas projektos un jāizmanto konkrēti kritēriji, piem., 
iepirkumu procedūrā, lai apzinātos kooperatīvo tirgus 
dalībnieku vērtību. Kritērijiem jāmudina vietējos REScoops 
piedalīties un tiem vajadzētu atspoguļot arī finansiālos 
ieguvumus.

Piemērs, kas paskaidro šo ieteikumu 

Vairākas vietējās pašvaldības Beļģijā sadarbojas ar 
REScoops, lai mobilizētu investīcijas ilgtspējīgos 
enerģētikas projektos. Vairākās valsts daļās vietējās 
pašvaldības aktīvi veicina iedzīvotāju līdzdalību 
enerģētikas projektos, lai nodrošinātu līdzsvaru starp 
politikas interesēm (iedzīvotāji, planēta, peļņa) un privāto 
attīstītāju interesēm (galvenokārt peļņa). Piemēram, 
Austrumflandrijas province rosina tiešu iedzīvotāju 
līdzdalību enerģētikas projektos vismaz 20 % līmenī. 
Sekojot šim piemēram, Lārnes pašvaldība nolēma, ka 
jaunos enerģētikas projektos šajā pašvaldībā tiešai 
iedzīvotāju līdzdalībai jābūt pieejamai vismaz 50 % 
līmenī. Šī pati tendence ir novērojama arī atsevišķās 
Valonijas daļās, kur šis rādītājs sasniedz 50 %.
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40% 
no enerģijas 
patēriņa

36% 
no CO2 
emisijām ES.

Ēkas veido

75% 
no mūsu ekspluatācijā esošajām ēkām ir 
būvētas tā, ka to kvalitātes kodi ir tuvu nulle

75 - 90% 
joprojām būs ekspluatācijā 
līdz 2050. gadam

-80% enerģijas 
patēriņš

20 līdz 40
gadiem

Ilgtermiņa 
investīcijas no

“Eiropa 2030” mērķi klimata jomā ietver
ilgtermiņā par 80 % samazināt enerģijas patēriņu ēkām, kam 

nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas uz laiku no 20 līdz 40 gadiem.

Enerģijas ietaupījums 
(piem., par 34 % mazāks enerģijas 

patēriņš tikai Ljēžas reģionā)

ES statistika 
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Enerģijas ietaupījums 
105 020 MWh/gadā 
panākts trijos pilotprojektu reģionos

PILOTPOJEKTU REĢIONI
Murcija
Ljēža
Rodopi

1
2
3

2

1
3

Investīcijas 
157 563 000 eiro apmērā

ilgtspējīgā enerģijā trijos 
pilotprojektu reģionos tika veiktas, 

pateicoties CITYnvest

Vietējo pārvaldes 
iestāžu iesaiste   

(650 vietējās pārvaldes 
iestādes 10 ES valstīs)

Investīcijas 
157 563 000 eiro apmērā

ilgtspējīgā enerģijā trijos 
pilotprojektu reģionos tika veiktas, 

pateicoties CITYnvest

Vietējo pārvaldes 
iestāžu iesaiste   

(650 vietējās pārvaldes 
iestādes 10 ES valstīs)

CITynvest projekta rezultāti
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AUTORI 
Giustino Piccolo (Klimata alianse)
Maria Giovanna Zamburlini (Eiropas Pašvaldību un reģionu padome)

PATEICĪBA
Autori pateicas Klimata alianses darba grupai finansējuma jomā (CITYnvest konsultatīvā padome), 
CEMR ekspertu grupai vietējā finansējuma jomā, Ekspertu grupai teritoriālās kohēzijas jomā, CEMR 
ekspertu grupai klimata un enerģētikas jomā un visai CITYnvest komandai (GRE Liege, INFO Murcia, 
SEC, Energinvest un REScoop.eu) par vērtīgajiem komentāriem un sniegto atgriezenisko saiti.

Šis projekts ir saņēmis finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas 
Horizon 2020 līdzekļiem, dotācijas nolīgums Nr. 649730. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgi vienīgi tās 

autori. Tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne EASME, ne arī Eiropas Komisija nav atbildīgas 
par to, kā tiek izmantota šeit ietvertā informācija.

PROJEKTA PARTNERI

Climate Alliance
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