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Ilgtspējīgu enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) 
izstrāde un ieviešana, iesaistot dažādas ieinteresētās 
puses un lēmumu pieņēmējus
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Ieviešana: 2018. – 2021.g. 
11 partneri, vadošais partneris  - Zagrebas Universitāte, Horvātija

Projektā plānots izstrādāt SECAP, iesaistot 5 galvenās ieinteresētās puses:
• Pašvaldības un valsts līmenis (vietējais, reģionālais, nacionālais)
• Rūpniecība (MVU, lauksaimnieki, tirgotāji u.c.)
• Universitātes
• Nevalstiskās organizācijas (dabas aizsardzība, tehnoloģijas, patērētāju utt)
• Privātpersonas(māju īpašnieki, automašīnu īpašnieki, braucēji uz darbu utt.)

Šobrīd projektā uzsākts darbs, lai aktualizētu un uzlabotu  Jēkabpils un Jelgavas Ilgtspējīgas 
Enerģētikas un klimata rīcības plānus (SE(C)AP), kas iepriekš izstrādāti 2010.gadā. Notiek 
datu vākšana par 2018.gadu. Plānots noteikt mērķus 2030.gadam, sasaistīt plānu ar 
energopārvaldības sistēmu ISO 50 0001:2012, precizēt pasākumus utt.
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• Biomasas koģenerācijas stacija – atjaunojamo energoresursu izmantošana 
elektrības un siltumenerģijas ražošanā
• Siltumapgādes tīklu renovācija – siltuma zudumu samazināšanai
• Pašvaldības, privāto ēku un dzīvojamo ēku energoefektīvitātes
paaugstināšana (siltināšana)
• Energoefektīvs ielu un ceļu apgaismojums
• Pilsētas sabiedriskā transporta attīstīšana, biodegviela, veloceliņi

Vajadzētu pievienot:
• Energopārvaldības sistēma
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Vai mums vajadzētu vairāk pirkt un izmantot elektrovelosipēdus?
Vai mums vajag uzstādīt saules kolektorus ūdens sildīšanai bērnudārzos un skolās, kur 
ir baseins?
Vai Jelgavā vajadzētu velosipēdu nomu visā pilsētā? – vairāk veloceliņu?
Vai vajadzētu saules PV paneļus elektrības ražošanai uz privātmāju u.c. jumtiem?
Vai vajadzētu vairāk gudros (smart) risinājumu un kur?
Pirkt un izmantot tikai  A klases (emergoefektīvas) elektroiekārtas?
Izglītot iedzīvotājus par enerogefektivitāti?
Vairāk parkus un kokus?
Vairāk elektromobiļus pašvaldībā ?
Aprites (Cirkulārā) ekonomika?, atkritumu pārstrāde enerģijā, eko bērnudārzi ar 
velēnu/zāliena jumtiem, siltumapgādes tīkls, kur arī individuāli enerģijas ražotāji var 
nodot savu saražoto siltumu elektrību?



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 784994

www.pentahelix.eu
@pentahelix_eu

Ilgtspējīgu enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrāde un 
ieviešana, iesaistot dažādas ieinteresētās puses un lēmumu 
pieņēmējus


