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Par dalību ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju projektā
Projekts „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”/ Save your building
by saving energy. Begin to move more quickly „Accelerate SUNShINE” (turpmāk-Projekts) tiek
gatavots iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) finansētās Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju
programmas konkursā.
Projekta mērķi ir:
1) finansēt un ieviest visaptverošas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas projektus ar
ilgtermiņa Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (turpmāk– EEL) starpniecību,
2) finansēt un ieviest sabiedrisko ēku visaptverošas atjaunošanas un infrastruktūras
projektus četrās izvēlētajās pašvaldībās ar ilgtermiņa EEL,
3) izveidot kopēju projektu pārvaldības vienību, lai palīdzētu pašvaldībām:
izveidot projektu apjomu ar pašvaldības ēkām un infrastruktūru;
iesaistīt dzīvojamo sektoru;
projektu apvienošanā un iepirkuma konkursā.
Projekta galvenās aktivitātes: Accelerate SUNShINE projekts atbalsta aktivitātes, kuras ir
nepieciešamas, lai sagatavotu un mobilizētu investīcijas ilgtspējīgos energoefektivitātes projektos.
Šīs aktivitātes var iekļaut priekšizpētes, iesaistīto personu un sabiedrības mobilizāciju, finanšu
inženieriju, biznesa plānus, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūras, energoauditus,
tehniskās izpētes.
Accelerate SUNShINE atļaus vēl vairāk atbalstīt iedzīvotājus atjaunot daudzdzīvokļu
ēkas, piedāvājot energoauditus, tehniskās izpētes un tehniskā projekta sagatavošanu. Paredzēts
projekta budžets tehnisko specifikāciju sagatavošanai un iepirkuma procedūrām sabiedrisko ēku
atjaunošanai un daudzdzīvokļu ēku siltināšanai.
Finansējums: 100 % finansējums no Apvārsnis 2020 (HORIZON 2020) programmas visas
dokumentācijas sagatavošanai un kapacitātes celšanai ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts aizņemto
līdzekļu faktors, kas nozīmē – katram euro no Apvārsnis 2020 programmas, ko pašvaldība saņem,
ir jārada noteikts minimālais investīciju apmērs ilgtspējīgā enerģijā. Piemēram, katram euro, kas
iztērēts energoauditos, ir jāatpelna 15 EUR investīcijām ēku atjaunošanai.
Projekta koordinators: Rīgas Tehniskā universitāte. Bauskas novada pašvaldības loma:
projekta partneris. Projektā piedalās: SIA „Ekodoma”, Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs,
NVO Funding for future, Nīderlande, Ādažu novada dome, Jūrmalas pilsētas dome, Tukuma
novada dome.
Lai īstenotu energoefektivitātes projektus, ir vajadzīgs ievērojams darbs, lai mobilizētu
visas ieinteresētās puses, īstenotu investīciju uzskaiti, veiktu priekšizpēti, nodrošinātu finanšu
vadības instrumentus un lai risinātu visus tiesiskos un reglamentējošos jautājumus.
Projekta galvenais mērķis ir dziļa energoefektīva publisko un daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku renovācija, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes līgumus, sasniedzot 50 – 60 % enerģijas
ietaupījumu, salīdzinot ar ex-ante enerģijas bāzi. Lai to izdarītu, Accelerate SUNShINE
izstrādājusi piemērotu platformu, lai veicinātu energoefektivitātes līgumu ieviešanu tirgū.

Enerģijas ietaupījumi ir iespējami, ja pašvaldības veiksmīgi mobilizē gan nepieciešamās
zināšanas un investīciju kapitālu, veicina sadarbību ar privāto sektoru, lai ieviestu
Energoefektivitātes līgumus, kuru mērķis ir daļēji vai kopumā finansēt energoefektivitātes
uzlabojumus no faktiski sasniegtiem enerģijas patēriņa ietaupījumiem un izmaksu
samazinājumiem. Bauskas novada pašvaldība, piedaloties projektā EnPC-INTRANS, ir
piedalījusies apmācībās EEL projektu izstrādē un ieviešanā. Partneri kopīgi izstrādāja teorētisko
bāzi projektu atlasei, kā arī rezultātu mērīšanai un pārbaudei.
Projekts Accelerate SUNShINE īsteno ideju ātrāk un tālāk, iesaistot pašvaldības, kuras ir
parakstījušas pilsētas mēru paktu1, vai ir apņēmušās sasniegt energoietaupījumus un īstenot
ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus.
Projektā Accelerate SUNShINE tiks izveidota kopīga projektu vadības vienība, kas
apvienotu pašvaldību ekspertus, kas aptvers tehnisko, iepirkumu, juridisko un finanšu vadību.
Projekts nodrošina rentablu projektu divos līmeņos: sabiedriskās ēkas un infrastruktūra, kā arī
dzīvojamās daudzdzīvokļu ēkas. Tajā pašā laikā tas nodrošina piemērotus finanšu instrumentus
projekta īstenošanai.
Dalība projektā plānota laika posmā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada
decembrim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Piedalīties projektā „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk” (Accelerate
SUNShINE).
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 155 405 EUR, 100 % „Apvārsnis 2020” programmas
finansējums.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā uzdot projekta ieviešanu koordinēt iestādes „Bauskas
novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Pilsētas mēru pakts enerģētikas un klimata jomā ir „pasaulē lielākā pilsētu klimata un enerģētikas
iniciatīva”, apvieno tūkstošiem vietējo un reģionālo pašvaldību, kas brīvprātīgi savā teritorijā
apņēmušās īstenot ES klimata un enerģētikas politikas mērķus. Pakta parakstītāji apņēmušies
sasniegt CO2 emisiju samazinājumu par 40% līdz 2030. gadam un pielāgot integrēto pieeju ar
klimatiskajām sekām saistīto jautājumu risināšanā un klimatisko pārmaiņu pielāgošanā.
http://www.pilsetumerupakts.eu/about/covenant-of-mayors_lv.html
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