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Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības 

plans 2017.-2020.gadam

•Tā izstrāde veikta atbilstoši Siguldas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai 2013.-2038.gadam;

•Plāns apstiprināts ar Siguldas novada domes 2017.gada 

8.februāra lēmumu;

•Plānā: definēta politika, ilgtspējīgas enerģētikas mērķi un rīcības 

mērķu sasniegšanai, sniegts ieskats par esošo situāciju, t.sk., 

enerģijas patēriņa novērtējums, aprēķinātas vēsturiskās CO2 

emisijas, analizēti nozīmīgākie organizatoriskie un finanšu 

aspekti, t.sk., pamatota nepieciešamība pēc energopārvaldības 

sistēmas ieviešanas darba grupas un energopārvaldnieka.



Energopārvaldības sistēmas ieviešana

•Sigulda: novada pašvaldība ar teritorijas attīstības līmeņa indeksu 0,5 vai 

lielāku un iedzīvotāju skaitu 10000 vai  lielāku;

•Sistēmas ieviešanas pamats: Standarts LVS EN ISO 50001:2012, kas ir 

Eiropas standarts, bez pārveidojumiem tā saturā pārņemts nacionālā standarta 

status. ISO standarta mērķis define pamatnosacījumus, kā izveidot, ieviest, uzturēt 
un uzlabot energopārvaldības sistēmu;

•Ieviešanas datums: 08.05.2017.

•Sistēmas ieviešanu apliecinošie dokumenti:

• rīkojums “Par Ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna darba grupas 

apstiprināšanu”; 

• rīkojums “Par energopārvaldības sistēmas ieviešanu”; 

• Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Siguldas 

novadā atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam.



Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas 

izveidei un ieviešanai Siguldas novadā
atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam

•Energopārvaldības sistēmas ieviešanas organizatoriskā
struktūra;

•Energopārvaldības sistēmas ieviešanas jomu saraksts;

•Energoefektivitātes rādītāju apraksts un enerģijas patēriņa datu 

ieguves apraksts;

•Energoefektivitātes plans: īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas 

ietaupījuma mērķi;

•Energopārvaldības sistēmas ieviešanai nepieciešamo finanšu 

un personāla resursu novērtējums, kā arī finansējuma un 

līgumattiecību shēma;

•Enerģijas patēriņa esošās situācijas (bāzes scenārija) apraksts 

un analīze;

•Enerģijas patēriņa datu reģistrācija.



Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas 

izveidei un ieviešanai Siguldas novadā
atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam

•Energopārvaldības sistēmas (EPS) mērķis: nodrošināt 
pašvaldībai iespēju ieviest sistemātisku pieeju nepārtrauktam 

enerģijas lietojumu un patēriņu.

•Tādejādi pašvaldība var:

• Veidot enerģijas patēriņa uzskaiti un analīzi;

• Izvērtēt energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību objektos;

• Izstrādāt energoefektivitātes rādītāju uzraudzības plānu, lai 

novērtētu realizēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 

sniegumu un plānotu jaunus pasākumus pašvaldības ēkās un 

citos objektos, kas iekļauti EPS;

• Racionāli apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās ēkas u.c. 

infrastruktūras objektus, samazināt izmaksas, uzlabot 

konkurētspēju, novirzot ietaupītos līdzekļus attīstībai, kā arī
samazināt SEG emisijas.



Šobrīd aktuāli

•dalība Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas 

ietvarprogrammas “Horizon 2020” projekta 

„Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam/ 

“C - TRACK-50””projektā;

•tā ietvaros tiks pilnveidots un izstrādāts Pašvaldības esošais

ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plans

• atbilstoši Pilsētas mēru paktu kustības ilgtspējīgas enerģētikas 

un klimata rīcības plāna vadlīnijās noteiktajam;

• atbilstoši Pašvaldības norādītajai informācijai izejas datu anketā;

• sadarbībā ar Pašavaldības darbu grupu, noteikti mērķi un 

aktivitātes līdz 2030/2050. gadam;

• papildināts ar sadaļu par pielāgošanos klimata pārmaiņām;

•Projekta rezultātā: līdz 2019. gada 30. septembrim apspriests 

un apstiprināts Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata politikas rīcības plāns.
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