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Apmācības par energopārvaldības sistēmas  

ieviešanu pašvaldībās 

2017.gada 15.februārī 

SIA „Ekodoma” birojā Rīgā, Noliktavas ielā 3-3 

Energoefektivitātes likums, kas stājās spēkā 2016.gada 29.martā, uzliek par pienākumu novadu 

pašvaldībām (ja atbilst likuma prasībām) ieviest energopārvaldības sistēmu, bet republikas 

pilsētu pašvaldībām to arī sertificēt. Līdz ar to pašvaldībām ir jāizveido ilgtspējīga sistēma 

enerģijas datu uzskatei un analīzei, kā arī nepatraukti ir jāmeklē piemērotākie veidi, kā enerģiju 

izmantot pēc iespējas lietderīgāk savos infrastruktūras objektos ar pieejamiem resursiem. 

Pieredze rāda, ka ar energopārvaldības sistēmas palīdzību ir iespējams panākt 5-10% enerģijas 

ietaupījumu sistēmas ieviešanas pirmajā gadā, bet turpmākajos - 3% robežās.  

SIA „Ekodoma” speciālisti projekta 50000&1 SEAPs ietvaros ir pilnveidojuši savas zināšanas un 

pieredzi energopārvaldības sistēmas izstrādē pašvaldībās. Pēdējo divu gadu laikā mēs esam 

izveidojuši un palīdzējuši ieviest energopārvaldības sistēmu piecās Latvijas pašvaldībās. Viena no 

tām – Daugavpils pilsētas – 2016.gada 9.decembrī saņēma energopārvaldības sertifikātu, kas 

apliecina, ka izveidotā sistēma atbilst standarta ISO 50001 prasībām un ir efektīva. 

Ņemot vērā gūto pieredzi, SIA „Ekodoma” šī gada 15.februārī pašvaldību pārstāvjiem organizē 

apmācības „Energopārvaldības sistēmas ieviešana pašvaldībās”.   

Norises vieta: Noliktavas ielā 3-3, Rīga (SIA “Ekodoma” biroja telpās)  

Apmācību ilgums: 7,5 stundas (9:00 – 16:30). Par dalību seminārā dalībnieki saņems sertifikātu.  

Dalības maksa:  47,00 EUR (bez PVN). Cenā iekļauti izdales materiāli, grāmata 

“Energopārvaldnieka ceļvedis” un kafijas pauze. Dalībnieku vietu skaits ir ierobežots. 

Lai pieteiktos uz apmācībām, sūtiet pieteikumu uz marika@ekodoma.lv līdz 1.februārim vai 

zvaniet 67323212. Vairāk informācijas meklējiet 

http://www.50001seaps.eu/lv/apmacibas/otras-nacionalas-apmacibas/ 

Apmācību galvenie temati: 

 Kāpēc energopārvaldība ir iekļauta kā prasība normatīvajos aktos? Normatīvais 

regulējums šobrīd un nākotnē. 

 Kāpēc un kā novērtēt esošo situāciju pašvaldībā? Piemēri. 

 Energopārvaldnieka loma, pienākumi un uzdevumi. Piemēri. 

 Kā veidot energopārvaldības sistēmu? Praktiski piemēri no pašvaldībām. 

 Energopārvaldības sistēmas ieviešana. Enerģijas monitoringa platforma. Piemēri 

 Energopārvaldības sistēmas sertificēšana. Priekšrocības un trūkumi. 

 Kā ieinteresēt un iesaistīt pašvaldības darbiniekus energopārvaldības sistēmas ieviešanā 

pašvaldībā. Ieteikumi.  
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