
PIEVIENOJIES
MUMS!

16 PARTNERI IZPLATA
50/50 INICIATĪVU
VISĀ EIROPĀ

KAS IR
50/50 MAX?

www.euronet50-50max.eu

50/50 iniciatīvas mērķis —
popularizēt enerģijas taupīšanu
skolās un sabiedriskajās ēkās. 

Taupiet enerģiju
ar prieku!
Katram jābūt
ieguvējam!

● Projekta mērķis — mobilizēt enerģijas ietaupījumus, 
izmantojot 50/50 iniciatīvu 500 skolās un 50 citās 
sabiedriskajās ēkās 13 Eiropas Savienības valstīs. 
Deviņu soļu metodika uzlabo ēku uzturētāju un lietotāju 
izpratni par resursu izmantošanu un iesaista enerģijas 
taupīšanas pasākumos. Finansiālie ieguvumi tiek sadalīti 
starp ēkas lietotājiem un uzturētājiem — vietējām 
pašvaldībām, kas apmaksā enerģijas rēķinus.

● Iniciatīva 50/50 tiek plaši reklamēta Eiropas Savienības 
valstīs, lai veicinātu pašvaldību iesaistīšanos enerģijas 
ekonomijas pasākumos.

● Projektam EURONET 50/50 max iniciatīvas darbība ir 
pārbaudīta vairāk nekā 50 Eiropas skolās. Mēs balstamies 
uz veiksmīgi 2009.–2012.gadā realizēto EURONET 50/50 
un projekta iegūto European Sustainable Energy Award 
2013! apbalvojumu.

● Projektu EURONET 50/50 max atbalsta Eiropas Komisija 
ar Intelligent Energy Europe (IIE) programmas 
starpniecību. Projekts sākas 2013.gadā un ilgs trīs gadus.

Vai vēlaties uzzināt ko vairāk par 50/50 iniciatīvu? 
Vai Jūs vēlētos īstenot 50/50 iniciatīvu savā skolā, 
sabiedriskajā ēkā?
Mēs Jums palīdzēsim uzsākt un uzraudzīt
50/50 iniciatīvas ieviešanu. www.euronet50-50max.eu, 
e-pasts euronet@diba.cat.
Latvijas partnera e-pasts mil.aleks.mil@gmail.com.

Projekta partnerattiecības veido 16 dalībnieki no 13 Eiropas 
valstīm, kurām ir lieliska pieredze enerģijas taupīšanas izglītošanā:

Barcelona Provincial Council (ES) — Coordinator; www.diba.cat 

Association of Municipalities Polish Network “Energie Cités” (PL); 
www.pnec.org.plhttp://www.pnec.org.pl/http://www.pnec.org.pl

Local Agency for Energy and Environment (IT); 
www.alesachieti.ithttp://www.alesachieti.it/http://www.alesachieti.it

University of Vaasa (FI); 
www.uva.fihttp://www.uva.fi/http://www.uva.fi

Region of Crete (EL); 
www.crete.gov.grhttp://www.crete.gov.gr/http://www.crete.gov.gr

Independent Institute for Environmental Issues (DE); www.ufu.de 

Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska Region (SI); 
www.kssena.si 

Kaunas Regional Energy Agency (LT); www.krea.lt 

City of Zagreb (HR); www.zagreb.hr 

Riga Managers School (LV); www.rms.lv 

TOP-ENVI Tech Brno (CZ); www.topenvi.cz 

Florence Energy Agency (IT); www.firenzenergia.it 

Climate Alliance Austria (AT); 
www.klimabuendnis.athttp://www.klimabuendnis.at/http://www.klim
abuendnis.at

Huelva Provincial Council (ES); 
www.diphuelva.eshttp://www.diphuelva.es/http://www.diphuelva.es

Cyprus Energy Agency (CY); www.cea.org.cy   

Energy Agency of Vysocina (CZ); www.eav.cz

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

9 soļi līdz enerģijas un finanšu ietaupījumiem

50/50 METODIKA —
DEVIŅI SOĻI LĪDZ ATLĪDZĪBAI

step 1 Enerģijas vienības izveidošana

step 2 Resursu tēriņi vietu apskate

step 3 Ēkas lietotāju zināšanu paaugstināšana enerģijas jautājumos

step 4 Enerģijas apgaita

step 5 Temperatūras mērījumu ilgākā laika periodā

step 6 Risinājumu piedāvāšana 

step 7 Informatīva kampaņa

step 8 Pasākumi, kas prasa nelielus ieguldījumus

step 9 Komunikācija un naudas ietaupījumu izmatošana

Galvenā iniciatīvas ideja ir iesaistīt skolas enerģijas 
taupīšanas aktivitātēs, radot ekonomisku stimulu gan skolām, 
gan skolas ēku uzturētājiem (parasti vietējām pašvaldībām):
● 50% no finanšu ietaupījumiem, pateicoties skolēnu 

un skolotāju īstenotajiem enerģijas taupīšanas 
pasākumiem, tiek atdoti skolai;

● 50% no finanšu ietaupījumiem ir vietējo pašvaldību 
ieguvums, kas sedz enerģijas rēķinus.

50/50 iniciatīvas ieviešanas laikā projekts 
EURONET 50/50 parādīja iespaidīgus rezultātus:
● 6900 skolēni, skolotāji, apsaimniekotāji un  43 pilsētu 

pārvaldes sadarbojās, lai nepieļautu klimata pārmaiņu 
katastrofālo efektu;

● 40 skolas sasniedza vērā ņemamus enerģijas
un finanšu ietaupījumus;

● kopējais CO2 izmešu apjoms atmosfērā samazinājās
par 339 tonnām;

● vairāk nekā  1.100 MWh enerģijas tika ietaupīts;
● katra skola vidēji ietaupīja 2.100 €!!!

Tā aktīvi iesaista ēku lietotājus
enerģijas taupīšanas procesā.

EURONET 50/50 max sniegs atbalstu 50/50 iniciatīvas 
īstenošanā, izmantojot:
● speciāli sagatavotus metodisko un mācību materiālus — 

50/50 rokasgrāmata;
● treniņu organizēšanu projektā iesaistītajām pašvaldībām, 

skolām un sabiedrisko ēku lietotājiem;
● skolu “speciālistu” pieredzes nodošana “iesācēju” skolām;
● 50/50  mājas lapu, kas ir pieredzes un ideju apmaiņas 

platforma starp iesaistītiem subjektiem.

● Jaunu pilveidotu metodisko un mācību materiālu 
izstrādi 50/50 max.

● 500 skolas un 50 sabiedriskās ēkas īstenos enerģijas 
taupīšanas pasākumus.

● Minimālie enerģijas ietaupījumi katrā projektā iesaistītajā 
ēkā sasniedz 8%.

● Finanšu ieguvumi tiek sadalīti: 50% no ietaupījumiem 
tiek atdoti ēku lietotājiem un 50% ir vietējo pašvaldību 
ietaupījums.

● 50/50 iniciatīva ir iekļauta 100 vietējās stratēģijās, 
16 reģionālajās stratēģijās un 13 valstu stratēģijās.

● Mācību kopienas un citu ēku  lietotāju enerģijas 
izmantošanas ieradumu izmaiņas ietekmēs 
arī to ģimeņu un draugu uzvedību. 

● Projekta partneri stimulēs CO2 izmešu daudzuma 
samazināšanu, kas pēc aptuvenām aplēsēm var sasniegt 
3300 tonnas.

● Informācija par iniciatīvas sasniegumiem tiks plaši izplatīta 
sabiedrībā, kas veicinās plašāku skolu un organizāciju 
loka iesaistīšanos energotaupīšanas pasākumos.

50/50 iniciatīvas ieviešanas rezultātā katrs ir ieguvējs:

● skolas un citas sabiedriskās ēkas — to lietotāji mācās 
taupīt enerģiju un naudu, mainot savus ieradumus. 
Rezultātā uzlabojas ēkas energoefektivitāte un rodas 
papildu līdzekļi;

● vietējās pašvaldības — maksā mazāk par enerģijas 
patēriņu pašu uzturētās ēkās. Paplašinot iniciatīvas 
ieviešanu, iekļaujot  to pašvaldības startēģijā, ieguvumi 
var būt lieli;

● vietējā sabiedrība — energoefektivitātes paaugstināšana 
skolās un citās ēkās sniedz ieguldījumu apkārtējās vides 
uzlabošanā;

● Eiropas un nacionālās iestādes — paplašinoties 50/50 
iniciatīvā iesaistīto subjektu skaitam, tiek sniegta palīdzība 
Eiropas un nacionālo mērķu sasniegšanai klimata izmaiņu 
novēršanā.

50/50 INICIATĪVA  —
TAUPIET ENERĢIJU
UN NAUDU

KO MĒS VĒLAMIES
SASNIEGT AR EURONET
50/50 MAX PROJEKTU?

KATRS
IR IEGUVĒJS!


