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 Kāpēc un kam domāts šis ceļvedis?  

 
Mūsdienu ekonomiskā krīze ir arvien vairāk aktualizējusi jautājumu tieši par 
efektīvu  valsts  uzraudzībā  esošo  sabiedrisko  objektu  pārvaldīšanu. 
Samazinātie pašvaldību budžeti arvien mazākām  investīciju  iespējām piešķir arvien  lielāku 
nozīmi  visdažādākajām  energotaupības  un  efektivitātes  izpausmēm,  lai  ar  to  ieviešanu 
pilnvērtīgi  realizētu  minēto  sabiedrisko  objektu  (bibliotēku,  skolu,  galeriju,  muzeju  u.c.) 
energotaupības potenciālu. 
 
Ikvienā vidējā pilsētas pašpārvaldē  tieši  tās pārraudzībā esošie  sabiedriskie objekti patērē 
“lauvas tiesu” no pašvaldībai kopējā nepieciešamā energoresursu daudzuma, skaitliski tas ir 
vismaz 60% no kopējā nepieciešamā daudzuma. Lai mazinātu kopējo enerģijas patēriņu un 
milzīgās  izmaksas,  kas  ir  saistītas  ar  to,  ir  nepieciešams  samazināt  energoresursu 
pieprasījumu. Viens variants būtu uzlabot esošā tehniskā nodrošinājuma, esošo tehnoloģiju 
energoefektivitāti,  bet  šajā  gadījumā  lielākas  vai  mazākas  papildus  investīcijas  būtu 
neizbēgamas. Cits daudz efektīvāks  līdzeklis  ir  ietekmēt  lietotāju un vadības uzvedības un 
attieksmes maiņu  pret  pašu  energoresursu  pieprasījumu. Un  tieši  šis  otrais  līdzeklis  tiks 
izskatīts  šajā  materiālā.  Tieši  energoresursu  izmantošanas  uzvedības  un  pieprasījuma 
kultūras maiņa,  optimizējot  energoresursu  patēriņu,  bet  nezaudējot  komforta,  lietošanai 
nepieciešamo  ērtību  līmeni,  ņemot  vērā  mūsdienu  ekonomisko  situāciju,  varētu  būt 
vislabākais apliecinājums pilnvērtīgai cilvēces mūsdienas domāšanas, tehnoloģiju un skaidrā, 
veselā saprāta pielietojumam 21.gadsimtā. 
 
Energoresursu  efektīvai  izmantošanas  pārvaldībai  sabiedriskajos  objektos  pašvaldībās 
nevajadzētu  tikt  saprastai  kā  papildus  ekonomiskajām  izmaksām.  Vienīgās  unikālās 
attiecināmās  „izmaksas”  būtu  laiks,  nevis  nauda.  Strādāt  ar  energoresursu  izmantošanas 
uzlabošanu nozīmētu strādāt vienīgi ar cilvēkiem, kas šajos sabiedriskajos objektos minētos 
energoresursus lieto. Ir pierādījies, ka šī tā saucamā energoresursu izmantošanas uzvedības 
un pieprasījuma kultūras maiņa prasa vairāk resursu, t.i. cilvēciskā darba, uzmanības,  laika, 
nekā  uzlabojumi,  kas  veidojas  no  investīcijām  jaunās,  inovatīvās  tehnoloģijās,  tomēr 
ekonomiskie  un  pašu  energoresursu  ietaupījumi  un  ieguvumi  ir  daudz  stabilāki  un 
ilgtspējīgāki. 
 

“50/50 koncepcija”, kas ir izskatīta šajā ceļvedī, iepazīstina lasītājus un interesentus ar jaunu, 
progresīvu  ekonomisko  stimulu  labai,  efektīvai  energoresursu  pārvaldībai  caur  cilvēku  – 
patērētāju uzvedības, apziņas un domāšanas transformēšanu, maiņu uz  labāku, attīstītāku 
sabiedrību,  kuras pamatā  ir mūsu planētas  tieši  ierobežotāko un nepieciešamāko  resursu 
saudzīga,  apdomīga,  efektīva  lietošana,  nevis  to  pielīdzināšana  monetārās  politikas 
neizsīkstošajiem līdzekļiem.  
 
Šī  “50/50  koncepcija”  ir  radīta  Eiropas  lielāka projekta  “Euronet  50/50 MAX”  ietvaros un 
satur visu nepieciešamo metodoloģiju un filozofiju, lai tiktu sekmīgi pielietota attiecībā pret 
valsts un pašvaldības pārvaldībā esošajiem sabiedriskajiem objektiem. 
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1.1. „Euronet 50/50 MAX” projekts 
 

Projekta “Euronet 50/50 MAX” pirmsākumi balstās uz pilotprojektu, kas tika 
realizēts vairāk nekā 50 dažādās Eiropas skolās laika posmā no 2009. līdz 2012.gadam, kā arī 
uz  projekta  dzimtenes  Vācijas  skolās  pieredzētajiem  un  sasniegtajiem  sekmīgajiem 
rezultātiem. Pats projekts  tika  izgudrots  1994.gadā Hamburgā, Vācijā. Šodien, pateicoties 
projekta metodoloģijas  nepārprotamām  sekmēm  visdažādākajos  sabiedriskajos  objektos, 
minētais projekts no 50 skolu līmeņa trasnformējas, izplatās uz nu jau vairāk kā 500 skolām 
Eiropā  (sākumskolām  un  vidusskolām),  kā  arī  uz  vismaz  48  pašvaldību  pārvaldītiem 
visdažādākajiem  sabiedriskajiem objektiem dažādākajās Eiropas valstīs, kur Eiropas  līmenī 
projekts  notiek  sadarbībā  ar  visdažādākajiem  reģionālajiem  partneriem.  Var  pavisam 
noteikti apgalvot, ka “Euronet 50/50 MAX” projektā  iesaistīto sabiedrisko objektu un citu 
visdažādāko  pašvaldību  pārvaldē  esošo  objektu  Eiropas  līmeņa  tīkls  ir  sasniedzis  vēl 
nebijušus  izmērus  un  turpina  attīstīties  un  paplašināties,  tādā  veidā  stiprinot  un  veicinot 
sabiedrības  kopējo  pasākumu  efektivitāti  cīņā  pret  klimata  izmaiņām  un  ar  saistīto 
energoresursu izmaiņām.  
 
Galvenais  projekta  mērķis,  ko  ir  iecerējuši  tā  autori,  ir  ievērojami,  maksimāli  iespējami 
samazināt  energoresursu  patēriņu  sabiedriskajos  objektos  un  “atgriezt”  šos  ietaupītos 
energoresursus to lietotājiem. 
 
Nākamo trīs gadu laikā (2013–2016) projektam noteiktie uzdevumi ir sekojoši: 
 

 Sasniegt  ievērojamu  energoresursu  patēriņa  samazinājumu  projektā  iesaistītajos 
sabiedriskajos objektos, apvienojumā ar šo objektu lietotāju uzvedības maiņu, kā arī 
šo  mērķu  sasniegšanai  tērēt  minimālus  ikdienas  minēto  iekārtu  apkalpošanas 
līdzekļus.  

 Palīdzēt transformēt minēto sabiedrisko objektu vadītāju un cilvēku, kas tos ikdienā 
lieto,  domāšanu,  uzvedību,  patērētāju  kultūru  ‐  virzītu  uz  efektīvu  energoresursu 
patēriņu, sniedzot tiem atbalstu un iespējas novērtēt, projektēt un mainīt esošos uz 
efektīvākiem līdzekļiem, pasākumiem, pielietojumiem.  

 Izveidot  ilgtspējīgu  sabiedrisko  domu,  apziņu  energoresursu  efektīvai,  gudrai 
lietošanai. Filozofiju, kustību, domu,  kas neaprobežotos ar “Euronet 50/50 MAX”, 
bet būtu spējīgs kļūt par globālu, atpazīstamu energoresursu lietošanas kultūru. 

 Ietaupīt  finanšu  līdzekļus, kas  citkārt būtu  tikuši  iztērēti neefektīvā energoresursu 
izmantošanā  un  uzturēšanā  sabiedriskajos  objektos,  lai  to  varētu  izmantot  citās 
aktivitātēs vai ieguldīt pašu sabiedrisko objektu uzlabošanā, atjaunošanā utt. 

 
Tādējādi  ar  projekta  “Euronet  50/50  MAX”  palīdzību  projekta  autori  un  visa  projekta 
komanda vēlētos  iemācīties  saprast, kā būtu pareizi pielietojama  izstrādātā metodoloģija, 
kādi  būtu  tās  nepieciešamie  uzlabojumi  visdažādākajās  valsts  un  pašvaldības  pārvaldē 
esošajās  iestādēs, atkarībā no to darbības vai uzbūves specifikas. Šis ceļvedis  ir veidots kā 
padomdevējs  visiem  tiem,  kas  apzinās,  cik  svarīgi  ir būt  saudzīgiem pret planētas  Zemes 
resursiem, dabu,  vidi  – un  kas pievienosies  “Euronet  50/50 MAX” un piedalīsies pasaules 
saudzēšanā. 
 
Metodoloģija  atbilst  Eiropas  Savienības Mēru  paktā  (Covenant  of Mayors)  formulētajiem 
uzdevumiem. 
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1.2. Kā lietot šo ceļvedi? 
 
Šī ceļveža mērķis ir sniegt atbalstu ikvienam projekta „Euronet 50/50 MAX” 
vadītājam  vai  projekta  komandas  dalībniekam,  kā  vienkāršā  veidā,  bez 
ievērojamiem  izdevumiem,  pielietojot  projekta  metodoloģiju  kādā  no 
sabiedriskajiem objektiem, sasniegt augstākminētos noteiktos uzdevumus, tikai izmantojot 
nemateriālas pārmaiņu metodes – novērtēt energoresursu  tērēšanas paradumus, analizēt 
iespējamos  uzlabojumus,  sasniegtos  rezultātus,  kopā  ar metodoloģijā  paustajām  idejām, 
pielietojumiem,  prezentēt  sabiedriskā  objekta  vadībai  un  patērētājiem,  pārliecinot, 
stimulējot  uz  nepieciešamo  resursu  patēriņa  samazināšanu,  pateicoties  tiešo  patērētāju 
uzvedības maiņai. 
 
Ar sabiedriskajiem objektiem projekta autori saprot sekojošos objektus: 

 Sporta iestādes un būves; 

 Pašvaldības pārvaldībā esošos birojus, ēkas un citus sabiedriskos objektus; 

 Kultūras sabiedriskos objektus (muzejus, bibliotēkas, kopienu, sociālos centrus u.c.); 

 Citus (veselības centrus, tirgus, speciālās ēkas u.c.). 
 

Katrai no minētajām kategorijām  ir savi  raksturlielumi  (darbības specifika, atrašanās vieta, 
apmeklētība u.c.), tāpēc metodoloģijā  ir atrodami dažādi atšķirīgi tās pielietojumi katrai no 
kategorijām.  Bet  kopumā  visos  šo  dažādo  kategoriju  objektos  ir  viena  galvenā,  projektā 
izskatītā  pamatiezīme  –  tās  visas  ir  publiskās  pārvaldes  vietas  ar  svarīgu  energoresursu 
patēriņu  
“Euronet  50/50 MAX”  projekta metodoloģija  piedāvā  dažādus  veidus  projekta  sekmīgai 
realizācijai,  atkarībā  no  pašvaldības  iestādes,  kura  izlemj  piedalīties  projektā,  darbības 
specifikas.  Ir  iespējams  strādāt  tieši ar konkrētās  iestādes atbildīgajām personām, vadību. 
Vai  arī  izveidot  dažādas  energoresursu  “enerģijas  komandas”,  kuras  sastāv  no  attiecīgās 
iestādes vadošo darbinieku un  iestādi apmeklējošo cilvēku – apmeklētāju – kopīgi veidoto 
komandu,  kas  analizē, maina, uzlabo  energoresursu  izmantošanas paradumus  konkrētajā 
iestādē.  
 
Tieši sabiedrisko objektu energoresursu lietotāju iesaistīšana projektā visa tā norises laikā ir 
viens no projekta sekmīgas realizācijas atslēgas elementiem. Ar  lietotājiem projekta autori 
saprot vadītājus, darbiniekus, vienkārši pilsoņus (individuāli vai pārstāvot kādu organizāciju 
vai  interešu  grupu)  utt.  Tieši  sabiedrisko  objektu  apmeklētāji  un  lietotāji  ir  central, 
nozīmīgākā projekta daļa,  lai metodoloģijas pielietojums būtu sekmīgs un caur šo  lietotāju 
uzvedības,  paradumu,  kultūras  uzlabojumiem,  maiņām  tiktu  sasniegti  izvirzītie 
energoefektivitātes uzdevumi projekta ietvaros. 
 
Projekta  autori uzskata par  ļoti būtisku  apstākli,  ka pats  sabiedriskais objekts  (tā  vadība, 
darbinieki, sadarbības partneri u.c.) ir informēts par projektu un ir tajā aktīvi iesaistīti. Tādā 
veidā objekta lietotāji apzināsies, ka pati iestāde aktīvi strādā pie energoresursu taupīšanas 
un energoefektivitātes uzlabošanas. Un ka viņi tiks informēti par veiktajiem pasākumiem un 
sasniegtajiem rezultātiem. 
 
Šī rokasgrāmata (ceļvedis) apraksta un piedāvā projekta metodoloģijas pielietošanu 
dažādos veidos. Tā ir kā gada projekta plāns. un izskaidro kā pielietot 50/50 metodoloģiju 
soli pa solim konkrētos visdažādākajos sabiedriskos objektos. Šis dokuments satur sevī 
vadlīnijas, idejas, ko izmantojot jebkura projekta komanda, spēs sekmīgi pielietot 50/50 
metodoloģiju realizējot projektu. 
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Rokasgrāmatai ir pielikumi, kur atrodama informācija, kā iespējams īstenot katru soli. 

 
 
 

 

 1. solis – Enerģijas komandas izveidošana  
 

 2. solis – Saistību vienošanās parakstīšana  
 

 3. solis – Enerģijas mērīšanas aprīkojuma uzstādīšana (pēc 
izvēles) 

 
 4. solis – Enerģijas audits 

 
 5. solis – Enerģijas apskate 

 
 6. solis – Apmācības un informācijas sniegšana  

 
 7. solis – Darbību plāns; tā realizācija un uzraudzība  

 
 8. solis – Enerģijas ekonomijas aprēķināšana  

 
 9. solis – Rezultātu izplatīšana 
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1. Kas jādara vispirms? 
 
Kad  padome  ir  nolēmusi  sabiedriskajās  ēkās  īstenot  projekta  piedāvātās 

metodes, vispirms būtu jāveic daži uzdevumi: 

2.1 Projekta kontroles komiteja 
 
Ir vēlams izveidot Padomes iekšējo komiteju, kas sekmētu un uzraudzītu projekta norisi. Ja ir 

iesaistītas vairākas pilsētas daļas vai dažādu veidu iestādes, ieteicams parūpēties, lai tās visas 

būtu iesaistītas kontroles komitejā.  

 

Projekta kontroles komiteju var veidot: 

 Pārstāvji, kas darbojas vides aizsardzības jomā; 

 Citu jomu pārstāvji (atkarībā no iestādes); 

 Ministrijas pārstāvji; 

 Citi piemēroti dalībnieki. 

 
Komitejas uzdevumi: 

 Izvēlēties ēkas; 

 Vienoties  un  izplānot  galvenās  projekta  fāzes;  noteikt  projekta  ilgumu  (interesanti 

būtu strādāt ar kalendārajiem gadiem); 

 Sagatavojiet vienošanos ar padomi un iestādi, kas jāparaksta (vienošanās dokumenta 

paraugs atrodams pielikumā); 

 Nodrošiniet, lai būtu pieejama informācija, kas nepieciešama projekta realizācijā; 

 Uzraugiet projekta norisi; 

 Vienojieties, kā rīkosieties ar gūtajiem ietaupījumiem. 

 

Kā izvēlēties ēkas, kurās īstenot “Euronet 50/50 MAX”? 

Jebkurš 50/50 projekts sākas ar ēkas vai vairāku ēku  izvēli, kur projekts tiks  īstenots. Izdarot 

izvēli, jāņem vērā, ka ēkas patēriņš ir atkarīgs no trīs svarīgiem faktoriem: 

‐ Ēkas  struktūra  –  ārējā  apdare,  atrašanās  vieta,  izmantotie  celtniecības  materiāli, 

elektriskās iekārtas un siltums un tā sadale; 

‐ Cilvēki, kas to izmanto – darbinieki, aprīkojuma lietotāji utt.; 

‐ Sakari starp celtni un cilvēkiem jeb ēkas izmantošana. 
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Jo  vairāk  informācijas  jūs  iegūstat  par  celtni,  cilvēkiem  un  ēkas 

izmantošanu, jo labāk un veiksmīgāk iespējams izplānot projektu. 

Izvēloties un atlasot vienu vai vairākas ēkas no visām padomes publiskajām 

ēkām, var izmantot šādus kritērijus: 

2.2 Kritēriji, kas jāņem vērā, atlasot ēkas projekta īstenošanai 
 

1. Ēkā strādājošo darbinieku un vadītāja motivācija 

Motivācija  ir  svarīga,  jo  projekta  rezultāts  ir  atkarīgs  no  iesaistīto  cilvēku  paveiktā  un 

panākumiem. Galvenajam  kritērijam,  kas  jāņem  vērā,  atlasot  ēkas,  bez  šaubām  būtu  jābūt 

ēkas darbinieku un vadītāja motivācijai un vēlmei piedalīties projektā. Pārējie kritēriji paliek 

otrajā plānā, kaut arī tie  ir svarīgi un var  ļoti noderēt. Tomēr  fakts, ka cilvēki  ir gatavi aktīvi 

iesaistīties un nodoties projektam,  ir  labākā panākumu garantija,  tāpēc  jums  jāatrod cilvēki, 

kas ļaujas jauniem paradumiem un kas ir spēj projektā iesaistīt arī pārējos. Šie cilvēki veidotu 

enerģijas komandu. 

 

2.  Iestādes vadības atbalsts un līdzdalība 

Ir nozīmīgi,  lai cilvēks, kurš  ir uzsācis projektu katrā ēkā, saņemtu skaidru un nepārprotamu 

atbalstu no iestādes vadības puses. Ja šo atbalstu izjutīs visi iestādes darbinieki, tad arī viņi kā 

enerģijas  komanda  iesaistīsies  aktīvāk.  Viens  no  veidiem,  kā  to  darīt,  ir  iestādes  kopīgā 

sanāksmē, prezentējot projektu. 

  

3.  Zināmi ēkas lietotāji 

Šis kritērijs  ir  īpaši svarīgs,  lai uzsāktu šo projektu. Piemēram, darbojoties sporta  iestādēs,  ir 

ieteicams sākt ar ēku, kuru  izmanto un kur trenējas vairākas komandas. Tāpat arī citas ēkas, 

kur ir ļoti skaidrs to lietotāju sadalījums vai grupas – mikrorajona skolēnu pulciņi, skolēni, kas 

trenējas noteiktā sporta veidā, vai tikai iestādes darbinieki. 

Noderīgi  ir  iegūt  informāciju  par  ēkas  lietotājiem  –  skaitu,  nodarbošanos,  darba  laika 

uzskaites tabeles utt. 

  

4. Tuvas attiecības starp vadību un citiem ēkas iemītniekiem 

Ja iestādes vadībai ir tuvas un labas attiecības ar pārējiem tas lietotājiem un pastāv veiksmīga 

komunikācija, tad 50/50 projekts ir daudz vienkāršāk īstenojams. 
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5.  Jau iepriekš apzināties savu potenciālu ietaupīt 

Kā vispārējs  likums būtu  jāpieņem, ka katrā ēkā  ir taupīšanas potenciāls,  jo 

vienmēr  var  rīkoties  labāk  un  taupīgāk.  Ieteicams  izvēlēties  ēkas  ar 

ievērojamu  enerģijas  patēriņu.  Ietaupot  enerģiju,  ieguvēji  ir  ne  tikai 

padome, bet arī enerģijas komanda, kuras dalībnieki tiek ļoti motivēti taupīt. 

Lapā  Nr.  1  jums  ir  iespēja  pārbaudīt,  vai  ēka  patērē  vairāk  enerģijas  nekā  vidusmēra  ēka 

Barselonas provincē (arī ar datiem pievienotajā diskā). 

 

6. Pieejamā  informācija  par  ēku:  plāns,  nesens  enerģijas  audits  un 

enerģijas patēriņa dati 

Jo vairāk  informāciju par ēku  jūs  iegūstat,  jo vieglāk  ir  īstenot šo projektu. Šī  informācija būs 

īpaši  noderīga  audita  fāzē.  Darbu  atvieglo  arī  tādu  ēku  izvēle,  kurās  nav  veikti  īpaši 

pārveidojumi, jo tad ir vieglāk veikt enerģijas ekonomijas aprēķinus. 

 
7. Radīt piemēru un jaunu aprīkojumu ieviest saskaņā ar 50/50 projektu 

Ja pašvaldības rīcībā  ir arī citas  iestādes, kas  ir tāda paša veida kā  izvēlētā ēka, tā var kalpot 

par piemēru citām. 

 

8. Ēkas nozīme konkrētajā municipalitātē 

Ja  ir  iespējams,  izvēlieties  ēku, kas atrodas  izdevīgā un  labi pieejamā pilsētas vietā un kura 

tiek aktīvi  izmantota un  ir sabiedrībā zināma.  Īstenojot projektu nozīmīgā un pazīstamā ēkā, 

palielinās  arī  parasto  iedzīvotāju  informētība  par  projektā  īstenotajām  aktivitātēm  un 

mērķiem. 

2.3 Labs sākums: prezentējiet projektu ēkas iemītniekiem 
 
Izskaidrojiet projekta būtību visām ieinteresētajām pusēm un pārdomājiet, kādas būs iespējas 

projektu īstenot, izvēlieties, kāds aprīkojums būs nepieciešams un kuri cilvēki ir gana atsaucīgi 

un gatavi uzņemties atbildību. Tikšanās reizē un prezentācijā būtu jāpiedalās visiem projekta 

ieguvējiem  un  iesaistītajiem:  iestādes  vadītāji,  darbinieki,  prezidenti,  kuru  organizācijas 

izmanto telpas, individuāli ēku lietotāji un Pilsētas padomes pārstāvji. 

Kad vien tas ir iespējams, vēlams, lai mērs (vai kāds cits) izsaka priekšlikumus, kādi ir iemesli, 

kāpēc pilsētā  sākusies  šāda  kustība un  radusies  iniciatīva, un  kādi  ir  ieguvumi  iestādēm un 
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ēkām,  padomei  un  pašvaldībai.  (Pievienotajā  diskā  atradīsiet  piemēru,  kā 

veidot PowerPoint prezentāciju.) 
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2. Soļi, kā īstenot 50/50 projektu 
sabiedriskā ēkā 

 
Tiek piedāvāti 9 soļi, lai sabiedriskā ēkā veiksmīgi īstenotu 50/50 projekta metodoloģiju. Šie 

soļi var  tikt  īstenoti un  ieviesti visa gada garumā. Katrai enerģijas komandai  jāizlemj, kādi 

būs  īstenošanas  tempi un process, un  jāpielāgo  tas darba plāniem un  realitātei. Mēs  silti 

iesakām izvedot darbu grafiku. Ceturtais punkts piedāvā plānošanas piemēru. 

Metodoloģijas soļus var īstenot piedāvātajā kārtībā, taču šo secību var arī mainīt pēc saviem 

ieskatiem. 

 

1. solis – nostiprināt enerģijas komandu (panākumu atslēga) 
 

Šis ir metodoloģijas galvenais solis. Katras iestādes enerģijas komandā būtu vēlams iekļaut:  

 Ēkas pārstāvjus: vadītājus, tehniskos speciālistus, darbiniekus utt.; 

 Pilsētas padomes pārstāvjus, kas ir saistīti ar iestādes darbu; 

 Citus dalībniekus, kas ir iesaistīti: durvju sardzi, apkopējus utt. 

 

Enerģijas komandai būs šādi pamatpienākumi: 

1. Koordinēt  projektu  un  pieņemt  nepieciešamos  lēmumus,  lai  projekta  norise  būtu 

veiksmīga; 

2. Noteikt spēcīgās un vājās puses enerģijas patēriņa plānošanā ēkā un paust ieteikumus 

uzlabojumiem; 

3. Novērot sabiedriskās ēkas enerģijas patēriņu; 

4. Izplatīt informāciju par projektu un tā norisi citu ēkas lietotāju vidū. 

2. solis – parakstīt saistību vienošanos 
 
Ir vēlams parakstīt vienošanās dokumentu, lai starp iesaistītajiem konkretīzētu pienākumus 

un pielietojamās metodes: 

 Iestādes pienākumi; 

 Pilsētas padomes pienākumi; 

 Ietaupījumu aprēķinu metodes; 

 Formula iegūtajiem rezultātiem un ietaupījumiem. 
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Lapā Nr. 2 atrodams saistību vienošanās paraugs, kuru drīkstat izmantot. 

3. solis – uzstādīt enerģijas mērīšanas aprīkojumu 
(pēc izvēles) 
 

Kontrole un uzraudzība ir paņēmiens, kas mums sniedz vairāk informācijas par ēkas enerģijas 

patēriņu. Pateicoties tam, varam novērot ēkas  iemītnieku uzvedības un paradumu  izmaiņas. 

Pašlaik  ir pieejamas kontroles  ierīces, kas novietojamas tiešā savienojumā ar ēku. Vienmēr  ir 

vieglāk un efektīvāk strādāt, novērojot visu ēkas enerģijas patēriņu. Tajā pašā  laikā tas rada 

lielāku pārliecību, ka visi dalībnieki ir iesaistīti enerģijas taupīšanas pasākumos. 

Visā  šajā procesā  ir  ieteicams novērojumus par enerģijas patēriņu  ēkā balstīt uz mērīšanas 

aprīkojumu  un  no  tā  iegūtajiem  rezultātiem.  Šim  mērķim  būtu  nepieciešams  nozīmēt 

atbildīgo vai vairākus atbildīgos, kas veiktu novērojumus katrā iestādē.  

Lapā Nr. 3 jūs atradīsiet detalizētāku aprakstu, kādus aprīkojumus mēs ierosinām izmantot un 

kā tieši tos pielietot konkrētajām vajadzībām. 

 

4. solis – enerģijas audits 
 

Šī  sākotnējā  enerģijas  audita  realizācijā  īpaša  uzmanība  jāpievērš  vadības  un  dažādajiem 

uzvedības elementiem, kas raksturīgi konkrētajā ēkā. 

 

Iepriekšējo faktu ievākšana 

Pirmais solis ir noskaidrot un ievākt informāciju par līdzšinējo ēkas dzīvi. 
 

1‐ Cilvēku  informācija:  Šajā  pirmajā  izpētē  jākoncentrējas  uz  informāciju  saistībā  ar 

ēkas  organizatorisko  darbu.  Tas  iekļauj  šadus  elementus:  lietotāju  noteikšana 

(uzkopšanas dabinieki, apkalpes dabinieki, vadītāju komanda, drošības uzraugi utt.). 

Saraksta  izveide,  iekļaujot  iesaistīto  vārdus  un  uzvārdus  ir  ļoti  noderīga,  lai 

identificētu konkrēto grupu sasniegumus un iespējas, kādas ir cilvēkiem un grupām. 

Kolēģu  sasniegumu  apzināšana  būtu  svarīgs  paņēmiens  motivēšanai.  Ir  jāiezīmē 

attiecības, kādas pastāv starp atsevišķām cilvēku grupām.  

Identifizējiet  komunikācijas  avotus  un  pielietojiet  tos  (informācijas  materiāli,  internets, 

tikšanās reizes utt.). 
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2‐ Informācija  par  ēkā  notiekošajām  aktivitātēm:  kuras  telpas  ir 

aizņemtas un kuros laikos. Vislabāk būtu iegūt pilnu iestādes darbu 

plānu, kā arī ēkas karti. Darba plāns ļautu salīdzināt patēriņus, kas 

ir  dažādās  nedēļas  dienās  un  starp  dažādām  aktivitātēm,  kā  arī 

salīdzināt atšķirības ilgākā laika posmā, piemēram, starp nedēļām. 

 

3‐ Informācija  par  enerģijas  patēriņiem  iestādē:  pētījumus  turpinām,  pievēršot 

uzmanību ENERĢIJAS PATĒRIŅIEM konkrētajā iestādē. Noskaidrojiet, vai iestādē jau 

ir bijušas kādas pārbaudes (ir jāizmanto arī jau pieejamā informācija un jau īstenotie 

pētījumi, kas var ļoti noderēt). 

Kad  esam  ieguvuši  šo  informāciju,  varam  pārbaudīt  un  salīdzināt  to  ar  ēkas  lietotāju 

nodabinātību,  kas  palīdzētu  saprast,  kurām  cilvēku  grupām  ēkā  ir  tieša  ietekme,  veidojot 

galējo kWh.  

Ja  ir  iespējama  pieeja  iestādes  elektrības  rēķiniem,  varam  noteikt  kWh  cenu  un  kā  varam 

mainīt un uzlabot iegūto enerģijas daudzumu un izcenojumu. 

 

 Audits  

Enerģijas  audits,  kas  izplatīts  projekta  „EURONET MAX  50/50”  skolās,  ir  ar  detaļām,  kas 

atšķiras no parasta audita. Tās ir: 

 
1. Dokumentam  jābūt  precīzam  no  tehniskā  viedokļa,  taču  enerģijas  komandai  viegli 

saprotamam un uztveramam. 

2. Jāiekļauj  ēkas  apraksts,  pēc  kura  enerģijas  komanda  varētu  viegli  strādāt  un  veikt 

50/50 projekta enerģijas apskates. 

3. Jāpievērš  īpaša uzmanība pārvaldībai un  ēkas  izmantojumam, neaizmirstot par  ēkas 

aprakstu un patēriņa sadalījumu. 

4. Jāpiedāvā  pamata  gada  ekonomiskā  apgrozījuma  aprēķins  (pēc  izvēles,  iespējams 

veikt arī 8. solī). 

5. Jāpiedāvā  veikt  enerģijas  patēriņa  pārraudzību  skolā,  iegūtos  datus  un  informāciju 

uzrādot  saprotamā  un  uztveramā  veidā,  kā  arī  pielāgotus materiāliem,  ar  kuriem 

strādā skolēni. 

6. Jāuzskaita galvenie ēku mīnusi un problēmas, tomēr galvenokārt uzmanība  jāpievērš 

aktivitātēm, kas prasa nelielu kapitālieguldījumu, un darbībām, kas saistītas ar  labas 

prakses īstenošanu (tas enerģijas komandai noder tā palīgs un iedvesmas avots). 



 

15 
 

 

Lapā Nr. 5 varat atrast enerģijas audita paraugu. 

 

5. solis – enerģijas apskate 
 

Enerģijas apskati varam raksturot kā apgaitu, lai noskaidrotu enerģijas pārvaldību konkrētajā 

iestādē.  Ir  svarīgi  šo  soli  veikt,  vadoties  pēc  audita,  kad  galvenās  ēkas  daļas,  kuras  būtu 

jāapskata, ir jau noteiktas. 

 

Apskatē  būtu  jāiekļauj:  vispārējais  elektriskais  savienojums,  katlu  telpa,  kāda  parasta  un 

iestādei raksturīga telpa, publiskās telpas utt. Šai apskatei būtu  jāpalīdz enerģijas komandas 

locekļiem  saskatīt  un  apzināt  ēkas  stiprās  puses  un  mīnusus,  kā  arī  būtu  solis  pretī 

uzlabojumiem un pilnveidei.  

 

6. solis – apmācības un informācijas sniegšana ēkas 
lietotājiem 
 
Pēc enerģijas apskates enerģijas komanda var izdarīt dažus secinājumus par apmācībām un 

informāciju, kas ēkas lietotājiem būtu noderīga un vajadzīga, lai veiksmīgāk taupītu enerģiju. 

 

Pastāv  iespēja organizēt  iepazīstināšanas pasākumu pilsētas domei, kurā sniegtu svarīgāko 

informāciju  par  projektu,  tā  mērķiem  un  metodoloģiju.  Līdz  ar  to  ir  ieteicams  veidot 

komunikācijas  plānu,  lai  izmantotu  visas  iespējas  un  pilsētas  dome  un  publiskās  ēkas 

pārstāvji  varētu  veiksmīgi  komunicēt  ar  visiem  ēkas  lietotājiem,  kā  arī  būtu  saikne  ar 

pārējiem pilsētas iedzīvotājiem. 

 

7. solis – sastādīt darbību plānu 
 
Jau paveiktie  soļi, kā arī auditorijas viedoklis parāda darbības, kas  jāveic, un  cilvēkus, kas 

atbild par to īstenošanu. Ir jānosaka arī katras darbības veikšanas ilgums. 

Galvenā ideja…  
 

Dokumentam jābūt tehniskam un jābūt par atbalstu enerģijas komandai. 
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Enerģijas  komanda  var  izvēlēties,  vai  aktivitātes  īstenot  tieši  vai  iesaistīt 

procesā  citus  ēkas  iemītniekus.  Izvēloties  otro  variantu,  nepieciešams 

iepriekš par projektu pietiekami informēt un izglītot visus ēkas iemītniekus. 
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Darbību plāna paraugs 
 
a) Var izmantot šādu tabulu: 

Prioritāte   Darbības apraksts  Darbības 
tips 

Atbildīgā 
persona 

Ilgums  Aprēķinātais 
enerģijas 

ietaupījums 
(kWh/...) 

Aprēķinātai
s 

ekonomiska
is 

ietaupījums 

€/... 

Aprēķinātais 
Co2 emisiju 
ietaupījums 

Kg GEH 

Darbības 
izmaksas 

(ja tādas 
ir) 

Atskait
es 

periods 

Komentāri 

                     

                     

                     

                     

 

b) Var izmantot šadu plānu:   
 

Numurs  Darbības nosaukums 

Darbības tips  Lietderība 

Apraksts 
  

Izmaksas  €  Patērētais 

Atbildīgā persona       

Vērtējamie rādītāji 
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Lapā Nr. 6 iespējams atrast plāna paraugu formātā izdrukāšanai. 

 

Kad  veicamās  aktivitātes  ir  izvēlētas  un  formulētas,  ir  jānovērtē  operatīvie  rezultāti  un 

enerģijas patēriņa  izmaiņas, kuras  iespējams noteikt ar  rēķinu palīdzību un publiskās  ēkas 

pārraudzību. 

 

Ar enerģijas patēriņa pārraudzību varam novērtēt mūsu priekšlikumu  reālo efektivitāti un 

rezultātus. 

8. solis – enerģijas ekonomijas aprēķināšana 
 
Katru gadu  ir  jāaprēķina enerģijas  ietaupījumi. Projekta uzraudzības komiteja un enerģijas 

komanda noteiks metodoloģiju ietaupījumu aprēķināšanai. 

 

Projektā  iesakām  skaidru  un  visaptverošu,  taču  tajā  pašā  laikā  ar  precizitāti  veidotu 

metodoloģiju.  Aprēķinos  iegūsim  kWh,  toņu(?)  un  eiro  vērtības.  50%  eiro  ietaupījumu 

pilsētas dome atmaksās publiskajai ēkai.  

 

Ar sākotnējo „Euronet 50/50 projektu” izstrādājām palīgu „Excel” programmā, kas atvieglo 

enerģijas ekonomijas aprēķinu veikšanu. Projekta „Euronet 50/50 max” laikā tīmekļa vietnē 

izveidosim aplikāciju, kas  rēķināšanu padarīs vēl vienkāršāku. Pagaidām galvenais palīgs  ir 

šis „Excel” fails, kuru jūs varat atrast pievienotajā diskā. 

 

Aprēķinu metodoloģija 
 
Galvenais uzdevums ir aprēķināt, cik daudz enerģijas ir izdevies ietaupīt gada laikā: 

 

 Elektrības patēriņš 

 Apkure 

 

Tas,  ko  būs  izdevies  ietaupīt,  samazinot  enerģijas  patēriņu,  rezultātā  pārvēršas  naudas 

vērtībā,  kas  atbilst  pašreizējām  enerģijas  cenām.  Tas  nozīmē,  ka  abu  grupu  ietaupījums 

(elektrība  un  apkure),  kas  ir  kWh  izteiksmē,  tiek  reizināts  ar  gada  vidējo  cenu  katram 

piedāvājumam. 
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Lai  to  izdarītu,  ir  nepieciešams,  lai  pilsētas  dome  (vai  cita  iestāde,  kas 

apmaksā  ēkas  enerģijas  rēķinus)  sniegtu  viss  elektības  un  apkures 

pavadrēķinus.  

 

Lai aprēķinātu, cik kWh izdevies ietaupīt, pašreizējā gada enerģijas patēriņš tiek atņemts no 

atsauces gadu patēriņa (trīs gadu vidējais patēriņš). Pēc tam ietaupītie kWh tiek reizināti ar 

vidējo pašreizējo pakalpojumu cenu.  

 

Kā tiek izteiktas atsauces cenas? 
 
Projektā  „Euronet  50/50”  kā  atsauces  lielumu  izmanto  vidējo  enerģijas  patēriņu  3 

iepriekšējos gados (2011–2013). Šie skaitļi  iegūstami,  izmantojot  ikmēneša rēķinus. Iestādei, 

kas  apmaksā  šos  rēķinus  (parasti  tā  ir  pilsētas  dome),  ir  jāsniedz  šie  dati.  Projekta 

īstenošanas laikā tiek aprēķināti enerģijas ietaupījumi 2014. un 1015. gadam.  

 
Ja ir veiktas kādas izmaiņas ēkas izmantojumā, ir jauns aprīkojums utt., kas nopietni varētu 

ietekmēt enerģijas patēriņu, tas jāņem vērā, aprēķinot patēriņu, ietaupījumu un izmaksas. 

 
1. Elektrības  ietaupījumu aprēķināšana: No  iepriekšējo gadu vidējā patēriņa atņemot esošā 

gada patēriņu, tiek aprēķināti ietaupījumi. 

 

Ietaupījumi (kWh) = kWh iepriekšējos gados – kWh šajā gadā 

 

Kā  jau minēts,  „kWh  iepriekšējos  gados”  ir  iepriekšējo  trīs  gadu  (2011–2013)  aprēķinātais 

vidējais rādītājs. 

  
Tad rezultātā iegūtie kWh ir jāsareizina ar gada vidējo elektrības cenu. 

 
2. Apkures ietaupījumu aprēķināšana 
 

Apkures  ietaupījumu  aprēķināšana  ir  sarežģītāka,  jo  ir  jāņem  vērā  arī  dienas  grādi  (DD)
1
. 

Dienas grāds norāda gada aukstuma līmeni. Jo vairāk dienas grādu ir gadā, jo aukstāks tas ir. 

Āra  temperatūru nav  iespējams kontrolēt, un  tas  tieši  ietekmē energoresursu patēriņu,  jo 

āra temperatūrai ir jāpielāgojas. Lai aprēķini būtu precīzāki, tajos jāiekļauj arī dienas grādi. 

                                                 
1 Projekta  ietvaros  dienas  grādu  aprēķināšanai  galvenokārt  tiek  izmantota  adrese: 
www.degreedays.net.  Jūs  varat  izvēlēties  heating  kā  Degree  day  type  un  15ºC  kā  Base 
temperature. Vajadzētu izvēlēties arī ēkai tuvāko laika apstākļu staciju (weather station). 
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Lai  aprēķinātu  apkures  ietaupījumus,  vispirms  vajadzīgs  noteikt  atsauces 

patēriņu,  kas  ir  saskaņā  ar  dienas  grādiem.  Tad  šis patēriņš  jāaprēķina  ar 

esošā  gada  dienas  grādiem.  Nobeigumā  iegūtie  kWh  ir  jāreizina  ar  gada 

vidējo cenu. 

 
3. Kopējie ietaupījumi 
 
Kopējie ietaupījumi ir elektrības ietaupījumu un apkures ietaupījumu summa. 

 
4. Ēkas ekonomiskie ienākumi 
 
Puse no kopējiem  ietaupījumiem  ir  tiešs  ietaupījums  iestādei, kas apmaksā  ēkas enerģijas 

rēķinus (piemēram, pilsētas dome), bet otra puse naudas  izteiksmē tiek atmaksāta pašiem 

ēkas lietotājiem. Ja nav izdevies ieekonomēt un samazināt enerģijas patēriņu, nauda netiek 

atmaksāta. Bet ja tomēr ir izdevies ietaupīt kaut vienā no kategorijām (elektrība vai apkure), 

arī par šiem centieniem tiek atlīdzināts, atmaksājot pusi ietaupītā. 

 

9. solis – rezultātu izplatīšana 
 
Enerģijas  komandas  uzdevums  ir  izvēlēties  labākos  veidus  un  aktivitātes,  kas  būtu 

piemērotas  rezultātu  izplatīšanai,  lai  iepazīstinātu  cilvēkus  ar  izpētīto,  veiktajiem 

aprēķiniem, ietaupījumiem un ieekonomētās naudas lietderīgu izmantošanu. Šos rezultātus 

var izplatīt kā ēkas iemītnieku, tā arī citu pilsētas iedzīvotāju vidū. 
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3. Soļu atzīmēšana kalendārā: idejas soļu 
izplānošanai gada garumā.  

 
 
Kā piemērs ir attēlota tabula, kas vienkāršā un koncentrētā veidā parāda, kā gada 
laikā iespējams ieplānot projektā veicamos soļus: 
 

 
Solis 

 
Mēnesis 

 

1. Enerģijas komandas izveide   Janvāris 

2. Saistību vienošanās parakstīšana   Janvāris 

3. Enerģijas mērīšanas aprīkojuma uzstādīšana (pēc izvēles)  Janvāris/Februāris 

4. Enerģijas audits  Februāris/Marts 

5. Enerģijas apskate  Marts 

6. Apmācības un informācijas sniegšana  Marts/Aprīlis 

7. Darbību plāna sastādīšana   Aprīlis  

Aprīlis–Decembris 

8. Enerģijas ekonomijas aprēķināšana  Nākamā gada 

janvāris  

9. Rezultātu izplatīšana  Nākamā gada 

februāris  
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4. Ieteikumi veiksmīgākai projekta 
īstenošanai 

 

1. Motivācija, entuziasms, spēks un atbalsts 

Atrodiet cilvēkus, kas vēlas vadīt projektu, uzņemties atbildību – kam piemīt entuziasms un 

ir pietiekami liels atbalsts no citu puses. 

Ja projektā iesaistās un tiek saņemts atbalsts arī no politiskiem līderiem un pilsētas domes, 

to var uzskatīt par lielu plusu, jo projekts kļūst nozīmīgāks un spilgtāks. 

 

2. Kas ir kas? 

Lai pārzinātu publiskās  ēkas  lietotājus: nosakiet vadītāju, asociācijas, kas darbojas ar  ēkas 

aprīkojumu, nosakiet arī cilvēkus, kas varētu nodot projektu arī pārējiem lietotājiem. 

 

3. Koncentrēšanās uz būtisko informāciju 

Projekta mērķis  ir veikt  aktivitātes enerģijas ekonomijas veicināšanai un  cilvēku  labvēlīgai 

iespaidošanai.  Ir  jāveido enerģijas audits, kas parāda enerģijas  lietojumu  ēkā, bet  jācenšas 

arī  neapmaldīties  daudzajos  faktos  un  neveltīt  pārāk  daudz  uzmanības  informācijai,  kas, 

iespējams, nemaz nenoder enerģijas izpētei ēkā. 

 

4. Patēriņa kontrole  

Mēs  iesakām  uzstādīt  ierīci  patēriņa  kontrolei.  Šāda  pārraudzība  ļauj  noteikt  ietaupītās 

enerģijas apmērus un sniedz grafiska veida informāciju, kas ir ļoti noderīga, kad ar projekta 

rezultātiem jāiepazīstina citi ēkas lietotāji. 

Ja  nav  iespējams  uzstādīt  nekādas  īpašas  ierīces,  kas  izmantojama  patēriņu  kontrolei, 

iespējami citi risinājumi, kā to pārraudzīt. 

 

5. Enerģijas apskate, kas liek darboties 

Enerģijas  komandas  enerģijas  apskatē  komanda  izzina  ēku  no  cita,  konkrētāk,  enerģijas 

skata punkta.  Šajā apskatē tiks identificēti galvenie enerģijas patērētāji un notiks virzība uz 

šo, kā arī citu aktivitāšu enerģijas patēriņa samazināšanu. 
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6. Ko mēs darām? 

Projekta  veiksmīgas  norises  atslēga  ir  skaidras  un  viegli  saprotamas 

instrukcijas.  Lai  tas  tā  būtu,  jābūt  skaidriem  un  vienotiem  uzdevumiem. 

Izveidojiet  vienkāršu  darbību  plānu  visām  ieinteresētajām  pusēm,  kur  ir  skaidrs,  kas 

jāpaveic, kas par katru uzdevumu  ir atbildīgs, kad katrs uzdevums  jārealizē, un kādi resursi 

jāizmanto. 

 

7. Pilnvarošana 

Bez cilvēkiem nav vadības.  Ir svarīgi atrast pieeju,  lai  izmantotu katra  iesaistītā potenciālu, 

pilnvarojot spējīgākos un pamanot katra sasniegumus. Projekta panākumu atslēga  ir atrast 

īstos cilvēkus, kas gatavi ar centību nodoties projekta īstenošanai. 

 

8. Dalīšanās 

Informējiet  par  projektu  visus  ēkā  iesaistītos:  kādas  ir  veicamās  darbības,  kādi  ir  gala 

rezultāta  ietaupījumi, kas projektā  ir  iesaistīts utt. Tas būtu  labs veids, kā  iesaistīt visus un 

pamanīt entuziastiskos  cilvēkus,  kas,  iespējams,  ir gatavi  iesaistīties projektā  vairāk, nekā 

sākotnēji  izskatās.  Lai  to  izdarītu,  nepieciešams  visus  ēkas  iemītnieku  pieejamos 

komunikācijas avotus. 

 

9. Pārvaldība, nezaudējot izdevības  

Labs  enerģijas  pārvaldības  projekts  nebeidzas  ar  tā  pamatdarbību  īstenošanu  un 

metodoloģijā noteiktajām darbībām. Silti iesakām enerģijas patēriņa nopietnāk pārbaudīt ik 

sešus mēnešus.  Tas  palīdzēs  pārliecināties,  ka  iegūti  jauni  paradumi  enerģijas  taupīšanas 

nolūkos, kā arī motivēs ēkas lietotājus turpināt un pilnveidoties vēl vairāk. 

 

10. Investēt no jauna 

Ietaupījumi, kas  iegūti,  samazinot enerģijas patēriņu ar veiksmīgu pārvaldību, dod  iespēju 

samazināt  turpmākos  izdevumus  par  enerģijas  pakalpojumiem,  jo  var  tikt  izmantoti  to 

apmaksāšanai. 

Ietaupījumi, kas iegūti, samazinot enerģijas patēriņu ar veiksmīgu pārvaldību, ir līdzekļi, kas 

var arī turpmāk palīdzēt ietaupīt šādā pašā veidā. 
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Ietaupījumi,  kas  iegūti,  samazinot  enerģijas  patēriņu  ar  veiksmīgu 

pārvaldību, palīdzēs turpmāk pārspēt šos  ietaupījumu apmērus, pilveidojot 

pārvaldību nākotnē. 
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5.  Iedvesmai: daži resursi un pieredze, kas 
var noderēt 

 
(In process)
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6. Lapu kopsavilkums 
 

1. lapa: Salīdziniet enerģijas patēriņu pēc 
aprīkojuma 

2. lapa: Saistību vienošanās paraugs 

3. lapa: Informācija par ieteicamo aprīkojumu 

4. lapa: Enerģijas audita paraugs  

5. lapa: Darbību plāna paraugi  

6. lapa: Cita noderīga informācija: atsauces, tīmekļa vietnes 
 

 
 
 
 
 
 


