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1.Izveidot mācību materiālus un organizēt apmācības

Centrālās un Austrumeiropas (turpmāk – CAE) valstu
pārvaldes iestādēm SECAP plāna izstrādē un
ieviešanā, ņemot vērā CAE kopienu īpašo kontekstu.

2.Palīdzēt pašvaldībām sadarboties ar ieinteresētajām
pusēm un īstenot daudzlīmeņu pārvaldību, lai attīstītu

SECAP plāna izstrādi/ieviešanu.

3. Sniegt atbalstu pašvaldībām SECAP plānā ietverto
pasākumu finansēšanā un īstenošanā.

4. Uzlabot sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm
Centrālās un Austrumeiropas valstīs un kopumā Eiropas
Savienībā.

5. Sniegt norādes un padomus Pilsētas mēru pakta
kustībai un citiem Eiropas Savienības dalībniekiem par
to, kā veicināt CAE pašvaldību iesaisti SECAP plānu
izstrādē un īstenošanā, ņemot vērā pašvaldību esošo
situāciju un vajadzības.

Galvenie uzdevumi

Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas 
savienība (CEESEU), 2020-2023



Centrāleiropas un Austrumeiropas Ilgtspējīgas enerģijas tīkls - CEESEN

Latvija

Igaunija

Polija

Austrija

Slovēnija

Ungārija

Rumānija

Horvātija

Čehija

Vācija

https://ceesen.org/en/

Tīklam aicinātas pievienoties pašvaldības, organizācijas, individuālie interesenti u.c.

CEESEN tīkls gan kā reģiona balss Eiropas Savienības 
līmenī, gan kā platforma, lai apvienotu valsts un 

pašvaldību pārstāvjus enerģētikas un klimata jomā, 
politikas veidotājus un citus interesentus.



CEESEN tīkls

❑ Mācību materiāli – enerģētikas un 
klimata rīcības plānu izstrādei

❑Aktualitātes enerģētikas un klimata 
politikas jomā

❑Sadarbību veidošana

Vīzija

Virzīt Centrālās un Austrumeiropas valstis ilgtspējīgas

enerģētikas un klimata jomā, lai sasniegtu Eiropas

Savienības 2050. gada klimata neitralitātes mērķus

un nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu

pieņemšanā tiek ņemti vērā reģiona apstākļi.

Šoruden Vidzemes plānošanas reģions
kļūst par dalībnieku CEESEN tīklā.



Plānotās aktivitātes līdz 2023.gada septembrim

Cēsu un Valmieras novada pašvaldības CEESEU 
ietvaros izstrādā Ilgstpējīgas enerģētikas un klimata 
rīcības plānus (SECAP). Atjaunojas Pilsētu mēru 
paktā.

Abas pašvaldības drīzumā uzsāks SECAP īstenošanu.



Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes darbsemināri

❑ Norises laiks:  no 2023.gada janvārim līdz maijam

❑ Plānoti 4 – 5 darbsemināri pašvaldībām Vidzemē

❑ Norises vietas: dažādās pašvaldībās VPR teritorijā ar iespēju apvienot apskates objektu iekļaušanu 

programmā

Modulis 1 – SECAP plāna sagatavošana
M1.1. Plānošanas process

M.1.2. Politikas veidotāju un ieinteresēto 

personu iesaistīšana

M.1.3. SECAP izstrādes administratīvā 

struktūra

M.1.4. Datu vākšana

M.1.5. Novērtēšana

M.1.6.SECAP rīki

M2.1. Mērķu, soļu un pamatprincipu 

noteikšana

M2.2. Īstenošanas process

M2.3 Pasākumi klimata risku mazināšanai 

un pielāgošanās klimata pārmaiņām

M2.4. SECAP uzraudzība

M2.5.Energoefektivitātes un klimata datu 

apkopošana

M2.6. Ziņojuma sagatavošana Mēru 

paktam

Modulis 2 – SECAP plāna ieviešana

Modulis 3 – SECAP finansēšanas iespējas

M3.1. Pārskats par projektu finansēšanas iespējām

M3.2. SECAP finansēšanas iespējas



Aicinām
❑ Nodot šo ziņu gan par CEESEN tīklu, gan plānotajiem 

darbsemināriem saviem kolēģiem, kas darbojas ar 

energoefektivitātes un klimata jautājumiem.

❑ Sazināties ar mums par interesi piedalīties semināros vai aicināt 

ciemos uz savu pašvaldību. 

❑ Dot ziņu par plānoto pievienošanos Pilsētu mēru paktam.

❑ Rosinām uzdot mums jebkuru citu interesējošo jautājumu.
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Uz tikšanos darbsemināros!


