
          VAI VĒLATIES UZLABOT
  ENERĢIJAS PATĒRIŅU SAVĀ

PAŠVALDĪBĀ

IZMANTOJIET PROJEKTA 50/50 PIEDĀVĀJUMU, LAI
  IETAUPĪTU ENERĢIJU     
         SAMAZINĀTU IZMAKSAS     

UN SASNIEGTU AR KLIMATU UN 
ENERĢIJU SAISTĪTOS MĒRĶUS

KĻŪSTIET PAR DAĻU NO 50/50 TĪKLA 
…UN ĪSTENOJIET 50/50 PROJEKTA METODES JŪSU SKOLĀ VAI CITĀS 
SABIEDRISKAJĀS ĒKĀS

Pievienojieties 50/50 tīklam, aizpildot veidlapu: http://euronet50-50max.eu/en/
join-the-50-50-network 

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet mūsu mājaslapu: 
www.euronet50-50max.eu                                                                                        vai sazinieties uzreiz, rakstot uz e-pastu 
euronet@diba.cat.  (EN) , mil.aleks.mil@gmail.com (LV)

Ieguvumi? To ir 
daudz!

Samaziniet enerģijas patēriņu un rēķinus un ietaupītos līdzekļus izmantojiet 
turpmākā dzīves kvalitātes uzlabošanā savā pašvaldībā;

Palieliniet enerģijas drošību;

Ātrāk sasniedziet ar klimatu un enerģiju saistītos uzstādītos 
mērķus;

Pierādiet, ka esat gatavi darīt nepieciešamo, lai veidotu ilgtspējīgāku nākotni;

Iedvesmojiet vietējos iedzīvotājus sekot Jūsu piemēram 
un apdomīgāk attiekties pret enerģijas patēriņu;

Pievienojieties globālajai cīņai pret klimata 
pārmaiņām un palīdziet radīt apzinīgāku 
sabiedrību. 

Par publikācijas saturu atbild tikai tās autori. Tam nav obligāti jāatspoguļo Eiropas Kopienas viedoklis. Eiropas Komisija nav atbildīga par 
jebkādu šīs informācijas izmantošanu. www.euronet50-50max.eu

UN SNIEGT LABU
PIEMĒRU CITIEM?

  SAMAZINĀTU CO2 EMISIJAS     
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KĀDA IR “EURONET 50/50 MAX” 
BŪTĪBA?

Projekts “EURONET 50/50 MAX”
...tas ir Eiropas projekts, kas sākās 2013. gada aprīlī. 

...mērķis ir veicināt enerģijas taupīšanu sabiedriskajās ēkās, pielietojot 50/50 
metodes, kas enerģijas taupīšanas pasākumos aktīvi iesaista ēkas ikdienas 
lietotājus. Ietaupītie līdzekļi tiek vienādi sadalīti starp skolas vai ēkas lietotājiem 
un vietējo pašvaldību, kas sedz enerģijas rēķinus.

...tuvina Eiropas klimata pārmaiņu un enerģijas mērķiem, kas jāsasniedz līdz 
2020. gadam.

...palīdz sasniegt Jūsu vietējā vai reģionālā līmenī uzstādītos mērķus!

Lai taupītu enerģiju un tādējādi aizsargātu vidi un klimatu, ir nepieciešams, lai katrs 
darbotos vietējā līmenī. Liels enerģijas taupīšanas potenciāls ir sabiedriskajām 
ēkām (dažviet pat 50% CO2 emisiju, kas nāk no publiskā sektora, nāk tieši no 
pašvaldības ēkām). 
50/50 metožu kopums sniedz labus līdzekļus, ar kuru palīdzību var panākt izcilus  
rezultātus – projektā piedalās jau 60 pašvaldības, kas to var apliecināt!

50/50 KONCEPCIJA 

50/50 metodes palīdz ievērojamos apjomos ietaupīt enerģiju un naudu, neprasot 
lielus ieguldījumus.

Ēku lietotāji (piemēram, skolēni un skolotāji skolās) izveido enerģijas komandas, 
kas atbild par situācijas novērtēšanu un uzlabošanu ēkā.

50% finansiālais ietaupījums, ko izdodas sasniegt, pateicoties jaunajām ēkas 
iemītnieku veiktajām pārmaiņām, pienākas vietējai varai , kas sedz enerģijas 
rēķinus.

Pārējie 50% finansiālo ietaupījumu tiek atgriezti sabiedriskajai ēkai (piemēram, 
skolai).

Rezultāts: katrs ir ieguvējs!

KĀ UZSĀKT 50/50 AKTIVITĀTES?

Ja esat iesaistīti Pilsētu mēru paktā, varat šo 50/50 projektu iekļaut savā Ilgtspējīgas 
enerģijas plānā vai kādā citā vietēja vai reģionāla līmeņa stratēģijā. 

Panākumi šajā projektā atkarīgi no cilvēku aktīvas iesaistīšanās un apņēmības. 
Politikas veidotājiem šajā procesā ir ļoti svarīga loma – viņu atbalsts un vadība 
var lieliski motivēt projekta 50/50 dalībniekus un citas ieinteresētās puses. Tātad – 
Jūs spējat ienest pārmaiņas!




