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Pilsētu mēru pakta parakstītāja, Itālijas 
pilsēta Modena, nesen nokļuva itāļu žurnāla “Forum PA” lappusēs, pateicoties saviem 
centieniem dekarbonizācijas un pārkārtošanās uz ilgtspējību jomā. Tā uzsvēra ne tikai 
enerģijas kopienu potenciālu, bet arī to, cik svarīgi ir būt Eiropas Pilsētu mēru pakta 
dalībniecei, lai sasniegtu savus mērķus.  
 

Pirmoreiz G20 augstākā līmeņa sanāksmē Romā un tai sekojošajā COP26 konferencē 
Glāzgovā tika skaidri raksturots mūsu planētas veselības stāvoklis un tas, cik svarīgi rīkoties 
nekavējoties, īstenojot efektīvu enerģētikas pārkārtošanos un attīstot ekonomikas un 
ražošanas struktūru, kurā ņemta vērā vides ilgtspējība. Modenas pašvaldība ir iecerējusi kļūt 
par enerģētikas pārkārtošanās procesa virzītāju, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. No otras 
puses, pirms vispasaules Covid-19 pandēmijas miljoniem cilvēku izgāja ielās, lai pieprasītu 
klimata taisnīgumu. Ņemot vērā, ka sociālā, veselības un klimata krīze ir savstarpēji 
saistītas, šīm problēmām ir jāmeklē kopēji risinājumi. Enerģijas kopienas varētu būt vienots 
risinājums visām šīm problēmām. 

 

Kas ir enerģijas kopienas? 

Enerģijas kopiena ir sadarbībā balstīta sistēma starp vietējām publiskajām struktūrām, 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kuri izvēlas attīstīt enerģētikas infrastruktūru no atjaunīgiem 
avotiem un izmantot pašpatēriņu, kura pamatā ir dalītā patēriņa modelis. Tas ir lielisks 



 

 

instruments ne tikai cīņai ar klimata pārmaiņām, bet arī enerģētisko nabadzību, kas skar 
vairāk nekā divus miljonus itāļu ģimeņu. Kopienas tieša iesaiste paātrina nepieciešamo 
informētību un apmācību par šādiem pamatjautājumiem. 

Enerģijas kopienas starptautiskā līmenī jāatzīst par būtiskām Parīzes nolīguma mērķu 
sasniegšanai, jo tās ir instrumenti, kas varētu atrisināt vairākas problēmas vienlaicīgi. 

 

Lietotāju informētība un iesaiste 

Enerģijas kopienas spēj iesaistīt lielu skaitu sociālo dalībnieku dekarbonizācijas procesā. 
Spēkstaciju izvietojums patērētāju tuvumā daudzos gadījumos nozīmēs iekārtu uzstādīšanu 
uz jumtiem vai ēku tuvumā, pievēršot uzmanību aktīvas iedzīvotāju iesaistes jautājumam. 
Atsevišķu lietotāju iesaiste un šo sistēmu ekonomiskie ieguvumi mudinās kopienu locekļus 
apgūt labvēlīgākus un energoefektīvākus paradumus un kopumā palīdzēs labāk izprast 
elektroenerģijas ražošanas, patēriņa un tirdzniecības dinamiku. 

Šie elementi var aizvest pie inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem, piemēram, modeļa, 
kas izstrādā slodzes profilu atkarībā no tīkla vajadzībām un kam tiek pakārtotas patērētāju 
darbības. Lielākas atbildības piešķiršana gala klientiem motivēs tos saskaņot savus slodzes 
un ražošanas profilus un veikt savas mazās sistēmas sākotnējo līdzsvarošanu.  

 

Dinamisks tiesiskais regulējums 

Atjaunīgās enerģijas direktīva (RED II) un tās daļēja transponēšana un iestrādāšana 
ItālijasMilleproroghe dekrēta tiesību normās nosaka enerģijas kopienu tiesisko regulējumu. 

Tas ļauj izveidot kopienas, kas apmainās ar energoresursiem gan tūlītējam, gan atliktam 
kopējam pašpatēriņam. 

2021. gada Legambiente ziņojumā ar nosaukumu “Atjaunīgās pašvaldības” tika aptaujātas 

vairāk nekā 30 enerģijas kopienu vietējās konfigurācijas, kas izmanto atjaunīgos avotus un 
iesaistītās kopējā pašpatēriņā. Tā ir kustība, kas attīstās straujāk nekā lielo ražotņu iekārtas, 
kas nepārprotami atspoguļo vēlmi pēc augšupējas pieejas. 

 

Modenas pašvaldības saistības pret Pilsētu mēru paktu 

Pēdējos gados dekarbonizācijas process ir strauji paātrinājies un vides, ekonomiskās un 
sociālās ilgtspējības jautājumi ir nonākuši uzmanības centrā ne tikai Eiropas līmenī, bet arī 
vietējo iestāžu politikas pamatnostādnēs. Modenas atrašanās vieta ļoti lielā mērā ietekmē 
gaisa kvalitāti, tāpēc ir īpaši svarīgi pārkārtoties uz zaļo enerģiju, lai uzlabotu iedzīvotāju 
labbūtību.  

Lielākā daļa AESS pašvaldību ir pievienojušās Pilsētu mēru pakta tīklam un izstrādājušas 
Ilgtspējīgas enerģijas un (klimata) rīcības plānus (SECAP). Modenas pašvaldībā plāns tika 
apstiprināts 2021. gada februārī, izvirzot mērķi līdz 2030. gadam samazināt CO2 izmešu 
līmeni par vismaz 55 % atbilstoši ES mērķiem. Pilsētu mēru pakta iniciatīvai bija pozitīva 
ietekme valsts teritorijā, iesaistot lielu skaitu pilsētu un ieinteresēto pušu un paplašinot 
izpratni par klimata jautājumiem.  

Tā kā dažas mazās un vidējās pašvaldības saskārās ar iekšējām problēmām, jāievieš jauni 
rīki un/vai jāpalielina esošo rīku efektivitāte, lai tās varētu pilnvērtīgi īstenot savus rīcības 



 

 

plānus. Šis plāns ir sevi pierādījis, jo arvien vairāk pilsētu pēc savas ierosmes sadarbojas ar 
vietējām ieinteresētajām pusēm un sekmīgi veido enerģijas kopienas. 

 

Konkrēti enerģijas kopienu projekti 

Ar EIT Klimata ZIK Eiropas fonda līdzfinansējumu 2019. gada septembrī AESS, ENEA un 

Boloņas Universitāte uzsāka GECO (Zaļās enerģijas kopienas) projektu, kurā piedalījās 
iedzīvotāji, vietējās asociācijas un uzņēmumi. Tā rezultātā līdz 2023. gadam tiks izveidota 
Emīlijas-Romanjas enerģijas kopiena, galvenokārt — Boloņā. 

GECO sekmēs astoņu jaunu atjaunīgās elektroenerģijas staciju izveidi: ražotne CAAB/FICO 
agrorūpniecības centram, biogāzes ražotne bioloģisko atkritumu likvidācijai, saules 
fotoelementu sistēmas uz vairākām dzīvojamām ēkām, iepirkšanās centra, Modes 
pētniecības institūta, “ZR Experience” un kaimiņos esošo uzņēmumu ēku jumtiem.  

Šīs fotoelementu sistēmas ģenerēs 14 MW jaunas enerģijas, līdz 2023. gadam saražojot 
vairāk nekā 15,4 miljonus kWh/gadā, samazinot enerģijas patēriņu par 120 MWh/gadā un 
pasargājot atmosfēru no 58 000 tonnu CO2/gadā. 

Projekts ir uzsākts un ietver platformas izstrādi enerģijas plūsmu analīzei (ražošana, 
uzglabāšana un patēriņš), kas nodrošina enerģijas izmantošanas elastīgumu kopienās, lai 
kopienu locekļi varētu uzraudzīt savu energopatēriņu un enerģijas pienesumu kopienā.  

 

Enerģijas kopienas: neatbildētie jautājumi 

Pateicoties Eiropas direktīvu pašražošanas un enerģijas apmaiņas jomā daļējai 
transponēšanai, ir uzsāktas daudzas iniciatīvas ar neticami labiem rezultātiem, lai gan tiesību 
akti tika apstiprināti tikai nedaudz vairāk kā pirms pusotra gada. Tomēr mēs saskārāmies ar 
dažām būtiskām problēmām un joprojām ir daži neatbildēti jautājumi. 

 

Enerģijas kopienu lielums 

Enerģijas kopienu lielums, balstoties uz elektrotehniskiem parametriem, bieži ierobežo 
projektu formātam raksturīgo līdzdalības potenciālu, it īpaši konstrukcijām virs 150 kW. 

Šobrīd iniciatīvas piešķir finansējumu dalītai enerģijai tikai atbilstoši tarifam un neatkarīgi no 
ražotņu lieluma. Viena no atklātajām problēmām bija saistīta ar mazu ražotņu konfigurācijām, 
kas ir ilgtspējīgas tikai tad, ja tām piešķir nodokļu atskaitījumus un superpiemaksas. Lai 
nodrošinātu šo augšupējo projektu pastāvēšanu, tiem jābūt arī ekonomiski dzīvotspējīgiem. 

 

Mehānisma pārvaldība 

Mehānisma pārvaldība ir delikāts jautājums: Eiropā tā darbību apgrūtina grozījums, kas 
paredz dalībniekiem pienākošos pabalstu nošķiršanu no rēķiniem, rada virkni sarežģījumu 
pārvaldībā un apdraud izstrādāto uzņēmējdarbības modeļu pastāvēšanu. Turklāt, runājot par 
pārvaldību, jāizstrādā modeļi, kurus mazas konfigurācijas var pārvaldīt augšupēji un bez 
sarežģītām pārvaldības izmaksām, kas var ietekmēt pabalstus un mazināt šādu konfigurāciju 
pievilcību. Šajā nozīmē mums arī jāpiešķir aktīvāka loma projektu vadītājiem, piemērojot 
atlaidi tieši rēķinā, taču brīvā un neobligātā formā. 
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Paātrinājums, kas nepieciešams klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai 

Šobrīd Itālijā vairāk nekā 1,1 miljons atjaunīgās enerģijas ražotņu apmierina 37,6 % no 
kopējā elektroenerģijas patēriņa un 19 % no kopējā enerģijas patēriņa, izmantojot 
kombinētas tehnoloģijas, kuru mērķis ir nodrošināt elektroenerģijas un/vai siltumenerģijas 
sadalījumu visās pašvaldībās. Lai izpildītu savas saistības nospraustajos termiņos un 
paātrinātu procesu, nepieciešama ātra un konkrēta rīcība. Šajā ziņā enerģijas kopiena varētu 
sniegt vērtīgu pienesumu. 


