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VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ENERGOPOLITIKA 

 

Valmiera kā novada administratīvais centrs ir ilgtspējīga pilsēta, kur, veicinot novada 

industriālo attīstību, rūpējas par tīru un sakārtotu pilsētvidi, dabas vērtību saglabāšanu un ietekmes 

uz apkārtējo vidi izlīdzināšanu. Pašvaldība NE ISO 50001:2018 standartam atbilstošu 

energopārvaldību Valmieras pilsētā īsteno kopš 2017.gada.  

Lai tiektos uz klimatneitralitātes sasniegšanu 2050.gadā un tādējādi sekmētu ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu, īpaši 7.mērķa “Pieejama un atjaunojama enerģija” un 13.mērķa “Rīcība 

klimata jomā”, sasniegšanu, Valmieras novada pašvaldība 2022.gadā ir pieņēmusi lēmumu par 

pievienošanos starptautiskajam Mēru paktam un 2023.gadā ir apstiprinājusi Valmieras novada 

ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam. Klimata pārmaiņu mazināšana ir 

Valmieras novada pašvaldības visaptverošas energopārvaldības uzdevums, kas paveicams, 

Valmieras novadā paplašinot EN ISO 50001:2018 standartam atbilstošu energopārvaldības sistēmu.   

Valmieras novada pašvaldības energopolitika ir daļa no energopārvaldības sistēmas, kas 

nosaka principus, kā praktiski uzturēt un analizēt pašvaldības darbu ar energoresursiem. 

Ieviešot energopārvaldības sistēmu, Valmieras novada pašvaldība apņemas: 

1. ieviest un īstenot sistemātisku enerģijas patēriņa pārzināšanu un enerģijas patēriņa 

samazināšanu, pielietojot tehniski un ekonomiski efektīvus risinājumus, tai skaitā atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģijas, kā arī sekmējot energoefektivitāti veicinošu saimniekošanas prakšu 

maiņu;  

2. ievērot samērīguma un sabalansētas attīstības principu, saglabājot Valmieras novada 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu caur labklājības, drošības un ilgtspējas aspektiem 

kā energopārvaldības prioritāti;  

3. energopārvaldības īstenošanā ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un 

citas saistošās prasības, kas attiecas uz energoefektivitāti, enerģijas izmantošanu un patēriņu; 

4. nepieciešamos energoefektivitātes uzlabojumus ieviest saskaņā ar Valmieras novada attīstības 

programmu 2022.-2028.gadam, Valmieras novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam un pašvaldības budžetu;  

5. iesaistīt pašvaldības darbiniekus, kā arī sekmēt digitalizāciju energopārvaldības sistēmas 

uzturēšanā un pilnveidē; 

6. veicināt enerģijas patēriņa samazināšanu un attīstīt tā monitoringu, sadarbojoties ar visā 

procesā iesaistītajām pusēm;  

7. veicināt energoefektīvu un atjaunojamo energoresursu produktu iegādi un pakalpojumus, kā arī 

piemērot ilgtspējīguma kritērijus infrastruktūras projektēšanā;  

8. sekmēt uz energoefektivitāti vērstu inovāciju ieviešanu novada attīstībā; 

9. lai uzlabotu pašvaldības energorādītājus, sagatavot regulārus energopārvaldības sistēmas 

vadības pārskatus;  

10. skaidrot Valmieras novada pašvaldības energopolitiku sabiedrībai kopumā. 
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