
Virzītājspēki vēja enerģijas sociāli iekļaujošai izmantošanai 

FAKTU LAPA #2

Veiksmīgas stratēģijas vietējās kopienas 
atbalsta palielināšanai vēja enerģijas 
izmantošanai ir cieši saistītas ar vietējo 
situāciju un nosacījumiem, kuros veidojas 
opozīcija pret vēja parku projektiem. Šie 
nosacījumi var būt ļoti atšķirīgi. Tomēr, kaut 
arī Eiropā īsteno dažāda veida pasākumus 
šķēršļu pārvarēšanai ceļā uz sociāli 
iekļaujošu vēja enerģijas izmantošanu, ir 
daži kopīgi faktori, kuriem ir noteicoša 
nozīme atbalsta palielināšanai visās valstīs.

WinWind projektā ir veikta 10 vēja 
enerģijas izmantošanas piemēru 
salīdzinoša analīze vairākās Eiropas 
valstīs un izpētīta konkrētu virzītājspēku, 
kuri ļauj pārvarēt šķēršļus sabiedrības 
atbalsta iegūšanai, ietekme un nozīme. 
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Jūlijs 2019

Attēls: Unsplash/ taz-b-k

WinWind projektā par 
“virzītājspēku” uzskata tādu 
faktoru, kuru var piemērot un/vai 
kurš sastopams daudzās situācijās 
un pozitīvi ietekmē kā sabiedrības 
kopumā, tā īpaši vietējās kopienas 
atbalstu vēja enerģijas projektiem. 

Analizējot labākās prakses piemērus, 
WinWind projektā ir noteikti 14 
virzītājspēki. kas ļauj sabiedrībai un vietējai 
kopienai veidot pozitīvu attieksmi pret vēja 
enerģiju (skat. tabulu). Vislielākā ietekme 
parasti ir trim galvenajām kategorijām – 
līdzdalībai procesos, finansiālajai līdzdalībai 
un viestajai uzticībai.

Vēja enerģijas projektiem bieži ir 
jāsaskaras ar izaicinājumiem, kas sakņojas 
sabiedrībā, ekonomikā un vidē un kavē 
tās izmantošanu. Tajā pašā laikā, meklējot 
un rodot vietējām vajadzībām un situācijai 
atbilstošus risinājumus, šie šķēršļi var 
pārvērsties iespējās. 

Kategorija Virzītājspēks Nozīmīguma rādītājs 

Tehniskie parametri Tehnoloģiskais novatorisms 4

Vide Ainava 9

Vide Bioloģiskā daudzveidība 8

Vide SEG emisijas 4

Finansiālā līdzdalība Ietekme uz vietējo ekonomiku 18

Finansiālā līdzdalība Aktīva finansiāla līdzdalība 8

Finansiālā līdzdalība Pasīva finansiāla līdzdalība 17

Individuālie raksturlielumi Saikne ar vēja parkiem 7

Līdzdalība procesos Caurskatāma komunikācija 20

Līdzdalība procesos Formāla līdzdalība procesos 14

Līdzdalība procesos Neformāla līdzdalība procesos 17

Tirgus Energoapgādes drošība 7

Pārvaldība Politiskā vadība 14

Viestā uzticība Viestā pārliecība / uzticība 13

Tabula. WinWind analizētajos labākās praksēs piemēros visbiežāk sastopamie 
virzītājspēki vēja parka projekta atbalstam. Tabulā apkopotas WinWind projektā 
noteiktās galvenās virzītājspēku kategorijas. Katra irzītājspēka nozīmīguma vērtējums 
ir sniegts “skaitļu“ kolonnā. Jo lielāks ir norādītais skaitlis, jo lielāka ir virzītājspēka 
nozīme un tā potenciālā ietekme uz sabiedrības atbalsta veidošanās procesiem. 
Plašāku informāciju par šo metodoloģiju var atrast WinWind projekta Nodevumā 4.3. 



Ekonomiskie virzītājspēki 

Pozitīva ietekme uz vietējo ekonomiku 

Sociāli iekļaujošie vēja enerģijas 
izmantošanas projekti var radīt 
ievērojamu pievienoto vērtību reģiona 
un vietējās pašvaldības līmenī – sākot 
no pašvaldību nodokļu ieņēmumiem līdz 
pat uzņēmējdarbības un nodarbinātības 
veicināšanai. 

a Iedzīvotāji un kopienas var piedalīties 
bez starpniekiem un lemt par to, kāda 
veida enerģiju patērēt un pirkt, un 
dot priekšroku vietējai ilgtspējīgajai 
ražošanai.

a  Iedzīvotājiem var būt arī netiešs 
labums no vēja parku projektiem, 
piemēram, maksājumi vietējiem 
iedzīvotājiem par zemes nomu, vai 
īpaši elektrības tarifi. 

Kopienas nodibinājumi un vietējie 
ieguldījumu fondi ir labs risinājums, kā 
novirzīt ieņēmumus vietējiem iedzīvotājiem.

a Labvēlīgs tiesiskais regulējums 
un finanšu stimuli, kas veicina 
iedzīvotājus tieši iesaistīties enerģijas 
ražošanā, patēriņā un sadalē, ir kritiski 
svarīgi faktori atbalsta veicināšanai.

a  Vietējās pašvaldības darbojas kā 
informācijas sniedzēji, starpnieki un 
finansiāli ieinteresētā puse, bet tām 
vajadzīgs atbalsts, lai uzņemtos šo 
lomu.
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Nodokļu atlaides un ainavas 
saglabāšana Sardīnijā 

Cieši sadarbojoties, vēja enerģijas 
projekta attīstītājs, vietējā pašvaldība 
un sabiedrība vienojās, ka 2 % 
no gada bruto ieņēmumiem par 
katru tīklam nodoto kilovatstundu 
nonāk vietējās pašvaldības rīcībā. 
Tas pavēra iespējas vairāk nekā 
20 dažādu sociāla rakstura vietējo 
pasākumu finansēšanai. Iedzīvotāji 
varēja tieši lemt par to, kā izlietot 
šos iegūtos līdzekļus.

Kopienu vēja parki 
Šlēsvigā-Holšteinā 

Trijos kopienu vēja parkos, kas 
atrodas Šlēsvigā-Holšteinā un 
galvenokārt pieder vietējiem 
lauksaimniekiem, zemes īpašniekiem 
un iedzīvotājiem, ir ieviesti zemes 
kopfonda iznomāšanas modeļi, kas 
ļauj saņemt zemes nomas maksu arī 
tiem zemes īpašniekiem, kuru zeme 
nav paredzēta turbīnu uzstādīšanai. 
Vienā gadījumā ir izveidota sistēma, 
kas ļauj novirzīt 1 % no gadā 
gūtā ienākuma vietējai bezpeļņas 
organizācijai. Citviet ir tapuši 
kopienas nodibinājumi enerģijas 
taupīšanas pasākumu atbalstam 
un citiem pasākumiem, kas domāti 
vietējai sabiedrībai. 

Attēls: ENEA

Attēls: Bürgerwindpark Neuenkirchen

Som Energia 
kooperatīvs 

Som Energia ar vairāk nekā 50 000 
dalībniekiem ir Spānijas pirmais un 
šobrīd lielākais enerģijas kooperatīvs. 
Panākumu atslēga ir Som Energia 
sniegtā 100 % garantija, ka 
dalībnieku pirktā enerģija nāk no 
atjaunojamos enerģijas resursus 
izmantojošām ražotnēm.

Attēls: Som Energia

Tīringenes Vēja enerģijas 
izmantošanas atbalsta dienests

Šī struktūrvienība pēc iespējas 
agri sniedz atbalstu vietējiem 
zemes īpašniekiem un attiecīgajām 
pašvaldībām, nodrošinot bezmaksas 
konsultācijas. Nodrošinot plašu 
piekļuvi informācijai un mudinot 
ieguvumu sadales mehānismu 
veidošanu, tā faktiski veicina 
sabiedrības atbalstu vēja enerģijai. 
Laikā no 2014. līdz 2018. gadam 
Tīringenē vēja nozarē ir radītas 
3000 jaunas darbavietas. Kaut arī 
nodarbinātības izaugsme nozarē ir 
vairāk saistāma ar efektīvu federālās 
zemes attīstības plānošanu, uzskata, 
ka šis dienests ir netieši veicinājusi 
nodarbinātību.

Attēls: Servicestelle Windenergie Thüringen

a  Vietējo darbavietu radīšana ir viens no 
efektīvākajiem veidiem, kā ātri vairot 
sabiedrības atbalstu (vairāk, nekā ar 
uzlabojumiem vietējā infrastruktūrā), 
un no vēja parku projektu attīstītājiem 
jāprasa, lai tie parādītu maksimālo (no 
iespējamiem) ieguvumu tieši vietējai 
sabiedrībai.

a  Izredzes finansēt nozīmīgus kopienas 
projektus no vēja parka nodrošinātu 
ieņēmumu daļas vietējai sabiedrībai ir 
ļoti pievilcīgas.

Iedzīvotāju līdzdalība

Aktīva iedzīvotāju iesaistīšanās vēja parku 
projektos, kļūstot par to īpašniekiem un 
finansētājiem, var būt ļoti svarīgs faktors 
atbalsta gūšanai. Iesaistīšanās juridiskie 
veidi var būt dažādi. 



Sociālie virzītājspēki

Politiskā vadība un apņēmība 

Būtiska nozīme ir vietējiem līderiem, kā 
arī politiskajai apņēmībai un motivācijai 
panākt vietējās sabiedrības atbalstu.

Pašvaldību vadītāji un vietējās sabiedrības 
līderi vada pārmaiņas, darbojas kā starpnieki 
un rada redzējumu par sociāli iekļaujošiem 
vēja enerģijas projektiem. Viņiem ir 
būtiski svarīgs uzdevums aicināt kopā vēja 
enerģijas izmantošanas pretiniekus un 
piekritējus, lai raisītos konstruktīvs dialogs. 
Aktīvs vietējās sabiedrības līdera atbalsts 
projektam ir izrādījies izšķiroši svarīgs 
gadījumos, kad piekritēji paliek mazākumā 
vai jāpiesaista investori.

a  Vietējo līderu iesaistīšanās un 
opozīcijas pārvarēšana var garantēt, 
ka vēja enerģijas izmantošanas 
projekti kļūs par daļu no pašvaldību 
plašākas stratēģiskās virzības uz 
ilgtspējīgu enerģētisko nākotni. Tas 
garantē ne vien politiku un pasākumu 
labāku integrāciju, bet arī iespēju 
strādāt ar visu vietējo sabiedrību 
kopīga mērķa sasniegšanai.
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Kiselices pašvaldība, 
Polija 

Kiselices pašvaldības mēram bija 
skaidrs redzējums, kā attīstīt vietējo 
ekonomiku un panākt labāku nākotni 
iedzīvotājiem. Viņš rīkojās ne vien 
kā vietējās sabiedrības līderis, bet 
arī kā starpnieks starp attīstītājiem 
un iedzīvotājiem, uzņemoties 
svarīgu lomu vēja parku projektu 
finansēšanas iespēju atrašanā, 
īstenošanā un starptautiskās 
atzinības nodrošināšanā.

Attēls: Municipality of Kisielice

Viestā uzticība un pārliecība 

Būtisks pamats sabiedrības atbalsta veidošanai 
ir augsts uzticēšanās līmenis visu ieinteresēto 
pušu starpā. Nedrīkstētu nepietiekami 
novērtēt tādu pasākumu efektivitāti, kuri vairo 
uzticēšanos ne vien vēja parku attīstītājiem, 
bet arī vietējām pašvaldībām.

a Brīvprātīgas apņemšanās, uzvedības 
kodeksi un marķēšanas (kvalitātes 
zīmes) iniciatīvas, saistītas ar vēja 
parku plānošanas procesu, ļoti palīdz 
labai sadarbībai un viedokļu apmaiņai 
starp vietējo sabiedrību un projekta 
attīstītājiem. 

a Vietējām pašvaldībām būtu aktīvi 
jāiesaistās kā īpašniekam un jāiegulda 
arī savi resursi vēja parku projektos, tā 
demonstrējot piemēru un uzticēšanos 
konkrētajam projektam.

Vēja parka Abruco reģionā 
jaudas atjaunošana

Itālijas Abruco reģionā brīvprātīgā 
uzvedības kodeksā, par ko vienojušies 
vēja parku attīstītāji, ir izklāstīti 
galvenie apsvērumi un principi, 
kas jāievēro, izstrādājot vēja parku 
projektus. Šie principi, tajā skaitā 
dialogs ar vietējām pašvaldībām, 
iedzīvotājiem un sabiedriskajām 
organizācijām, viesa pārliecību 
vietējos iedzīvotājos, ka viņu bažas 
netiks atstātas bez ievērības. Jaudas 
atjaunošanas procesu izdevās īstenot 
bez problēmām, un tā rezultātā vecās 
0,6 – 0,7 MW vēja turbīnas aizstāja 
ar jaunām turbīnām ar jaudu no
2 līdz 4 MW.

Attēls: Crinali

Caurskatāma komunikācija 

Caurskatāma komunikācija starp 
projekta attīstītājiem, vietējo pašvaldību 
un citām ieinteresētajām pusēm ir 
galvenais priekšnosacījums veiksmīgam 
projektam. Komunikācijas pamatā 
jābūt viegli pieejamai, objektīvai un 
uzticamai informācijai par vēja enerģjjas 
izmantošanas projekta iedarbību, 
ieguvumiem un izmaksām. 

Grankanārijas 
“Vēja un ūdens” projekts 

Grankanārijā, kur vēja parka 
elektrību izmanto ūdens atsāļošanas 
uzņēmumā, parka attīstītāji un 
vietējā pašvaldība izmantoja 
izglītības iestādes, lai radītu izpratni 
un skaidrotu ar vēja parku saistītās 
vajadzības. Skolām nodrošināja 
daudzus dažādus materiālus, 
piemēram, plakātus un uzdevumus, 
lai ļautu jaunāko klašu audzēkņiem 
izpētīt vēja parkus un raisītu viņos 
interesi.

Attēls: Unsplash / Sweet ice cream photography

a  Jau no paša projekta sākuma 
informācija ir jāizplata labi pārredzamā 
veidā, bez subjektivitātes. Labi 
informētu iedzīvotāju ieinteresēta 
attieksme, iepējams, ļoti pozitīvi 
ietekmēs projekta attīstību. 

a  Projekta attīstītājiem jāsniedz skaidra 
informācija, nelietojot tehnisko žargonu. 
Šāda informācija un tās izplatīšana 
jāprasa no projekta attīstītājiem kā viens 
no priekšnoteikumiem projekta atļauju 
saņemšanai.



Efektīva līdzdalība – formāli un neformāli 
iedzīvotāju iesaistīšanās veidi

Ir būtiski nodrošināt iespēju iedzīvotājiem 
un attiecīgajām ieinteresētajām pusēm 
iesaistīties vēja parka attīstības procesos. 
Bieži vien tā ir normatīvajos aktos noteikta 
prasība, bet tā varētu būt arī lieliska iespēja 
vairot sabiedrības atbalstu un nodrošināt 
sekmīgu vēja parka plānošanas procesu un 
ieviešanas gaitu. 
 

Jānodrošina savlaicīga informācija 
iedzīvotājiem par vēja parku vietas 
izraudzīšanas procesu un viņu iespējām 
izteikt savas bažas. Obligāta prasība ir 
veicināt patiesu un sistemātisku līdzdalību. 
Praksē tas nozīmē, ka iedzīvotājiem jājūt, 
ka viņiem ir iespēja reāli ietekmēt politiku. 
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Fosenas 
kopienas dialogs II

Papildus publiskai uzklausīšanai, 
kas notika vairākās kārtās, atļauju 
izsniedzējiestāde – nacionālais 
regulators NVE organizēja apmēram 
30 publiskas sanāksmes, un 
aptuveni 35 sanāksmes notika, 
piedaloties vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām un iestādēm. Šo 
sanāksmju mērķis bija sniegt 
sabiedrībai platformu viedokļu 
paušanai un izpratnes rašanai par 
tām jomām, kas jāizpēta, lai izlemtu, 
vai vēja parka projekta īstenošana ir 
iespējama.

Fosenas 
kopienas dialogs I

Fosenas rajona pašvaldībās Norvēģijā 
nacionālais regulators – Ūdens 
resursu un enerģijas direktorāts 
(NVE) - veiksmīgi apvienoja 
četrus vēja parku projektus vienā 
konsultāciju procesā, kurā tika 
apspriestas šo parku savstarpējās 
priekšrocības un trūkumi. 
Kompromisa rašanas procesā 
ieinteresētajām pusēm bija iespēja 
vairākkārt nodrošināt atgriezenisko 
saiti laikrakstos izziņotu publisku 
uzklausīšanu laikā, kā arī paust savu 
viedokli attiecīgajām pašvaldībām, 
reģionālajām iestādēm, vietējām un 
reģionālajām interešu grupām, kā arī 
valsts pārvaldes līmenī ministrijām un 
direktorātiem. 

Attēls: CICERO

Attēls: CICERO

Līdzdalība, kas ir plašāka par normatīvajos 
aktos prasīto un paredz arī brīvprātīgus 
procesus, var būt efektīvs līdzeklis 
sabiedrības atbalsta palielināšanai.

a  Labākais risinājums, kā nodrošināt 
iedzīvotāju neformālu līdzdalību, ir 
atkarīgs no vietējiem apstākļiem un 
jo īpaši no finansiālo un cilvēkresursu 
pieejamības papildu dialogu 
organizēšanai. 

a  Tā kā neformāli dialogi dod iespēju 
risināt nepārtrauktu sarunu starp 
attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem 
un publiskās pārvaldes iestādēm un 
projekta attīstītājiem, tie būtu jāīsteno 
pēc iespējas biežāk. 

Attēls: Unsplash / Luo Lei



Vides veicinošie virzītājspēki 

Neitrāla vai pozitīva ietekme uz ainavu 

Būtiska nozīme ir vietējās ainavas - gan tās 
fizisko, gan sociālo un kultūras vērtību - 
aizsardzībai no negatīvās ietekmes, ko rada 
vēja parku izveidošana. Neatkarīgi no tā, vai 
šī ietekme ir reāla vai iedomāta, tā var izraisīt 
plašu opozīciju vēja enerģijas izmantošanai, 
un tāpēc šis jautājums ir rūpīgi jārisina.

a  Pasākumi, kas pēc iespējas samazina 
vēja parku ietekmi uz ainavu, veicina 
sociālo atbalstu vairāk, nekā tie 
pasākumi, kas paredzēti negatīvās 
ietekmes kompensēšanai. 

a  Veidojot politiku, ir jānosaka 
mehānismi, kuri palīdz vai arī 
ir labvēlīgāki tiem vēja parku 
attīstītājiem, kuri mazina ietekmi uz 
ainavu – pretēji tiem attīstītājiem, 
kas rosina veikt alternatīvus 
kompensācijas pasākumus plašākas 
ainavas uzlabošanai.
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Proaktīva 
ainavas plānošana I

Latvijā, Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātā vietējai sabiedrībai, ko 
iesaistīja sabiedriskajā apspriešanā 
un vietējo iedzīvotāju aptaujās par 
to, kas uzskatāms par raksturīgu 
Latvijas ainavu, bija iespēja iebilst 
pret vēja parku izvietošanu 
konkrētās teritorijās. Rezultātā tika 
panākts efektīvs plānošanas process, 
kurā labi integrētas sociālās un 
kultūras vērtības.

Attēls: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad

Lai mazinātu vēja parku radītos 
iespējamos riskus putniem un 
sikspārņiem, Latvijā konkrētās 
teritorijās tika veikta risku kartēšana 
un riska zonu identificēšana. Tas 
ir efektīvs pasākums, lai sniegtu 
atbilstošu un objektīvu informāciju, 
kas samazina konfliktus starp vēja 
enerģijas attīstītājiem, sabiedrību un 
/ vai vides NVO.

Attēls: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad

Pozitīva vai neitrāla ietekme uz bioloģisko 
daudzveidību/savvaļas dabu

Pasākumi, kas tiek veikti vietējās savvaļas 
dabas un bioloģiskās daudzveidības, tās 
fizisko un sociālo un kultūras vērtību 
aizsardzībai pret iespējamo negatīvo 
ietekmi ir ļoti nozīmīgi sabiedrības atbalsta 
veidošanai.

a  Ievērojot konkrētās vietas apstākļus, 
būtu jānosaka stingrākas prasības, 
nekā to nosaka spēkā esošais 
Ietekmes uz vidi novērtējuma 
normatīvais ietvars. 

a  Novērtēšanas instrumenti jāizmanto, 
lai kartētu konkrētai vietai specifiskos 
riskus un tā noteiktu tās teritorijas, 
kurās vēja enerģijas attīstībai būs 
vizmazākā negatīvā ietekme. 

Attēls: Unsplash / Anastasia Palagutina

Proaktīva 
ainavas plānošana II



Daudzi virzītājspēki - viens mērķis 

Neskatoties uz virzītājspēku dažādo ietekmi 
un nozīmīgumu, kas ir atšķirīgs konkrētās 
situācijās, sociālā atbalsta iegūšanai jābūt 
īstenotam noteiktu virzītājspēku kopumam. 
Šo virzītājspēku izmantošanai ir salīdzinoši 
universals raksturs. Ir svarīgi uzsvērt, ka labā 
prakse nevar tikt sasniegta, pateicoties tikai 
vienam izolētam virzītājspēkam, bet tieši 
virzītājspēku kopums un to mijiedarbība, 
kas atbilst noteiktās kopienas specifikai 
un projekta saturam, ir tas, kas nodrošina 
projektam sociālo atbalstu. 

• Būt daļai no notiekošā: Lai gan 
būtiska nozīme ir vairāku virzītājspēku 
kombinācijai, sabiedrības atbalsta 
palielināšanā visnozīmīgākie ir tie 
virzītājspēki, kuri saistās ar pozitīvu 
ietekmi uz vietējo ekonomiku, kā 
arī līdzdalību procesos un aktīvu 
vai pasīvu finansiālo līdzdalību. 
Īpaši pēdējais faktors bieži korelē ar 
lielākas vēja parka daļas nonākšanu 
iedzīvotāju īpašumā, kas ir vēl viens 
svarīgs virzītājspēks sabiedrības 
atbalsta iegūšanai.

WinWind Faktu lapa #2: Virzītājspēki vēja enerģijas sociāli iekļaujošai izmantošanai 
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Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju ietvarprogrammas "Apvārsnis 2020", līguma nr. 764717.
Atbildību par jebkāda veida kļūdām vai informācijas trūkumu uzņemas bukleta autori. Saturs neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo 
viedokli. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par bukletā sniegtās informācijas turpmāku izmantošanu.

Twitter: @winwind_eu
Linkedin: WinWind Project
Flickr: WinWind Project
Pierakstieties, lai saņemtu WinWind Newsletter projekta jaunumus e – pastā

www.winwind-project.eu

Projekta partneri

• Kombinēt un saskaņot: Ne vienmēr 
ir skaidrs, kādās attiecībās viens pret 
otru atrodas dažādie virzītājspēki, un 
to lielā mērā nosaka vietējā situācija. 
Jo īpaši projekta viestā uzticība nav 
tieši atkarīga no finansiālās līdzdalības, 
un to var veicināt arī citi faktori, 
piemēram, reāla formālā un neformālā 
līdzdalība un spēcīgs līderis. 

• Svarīga nozīme ir situācijai: Lai 
gan šeit uzskaitītie virzītājspēki ir 
pierādījuši savu efektivitāti kopumā, 
analizētajās labākajās praksēs var 
atrast arī citus virzītājspēkus. Šie 
virzītājspēki, kaut arī ļoti ietekmīgi, 
var attiekties tikai uz nelielu 
konkrēto situāciju skaitu. Piemēram, 
salu situācijās, kurām raksturīga 
ierobežota pieejamo enerģijas resursu 
izvēles iespēja un ir nepieciešams 
nodrošināt gan elektrības, gan 
citu svarīgu resursu, kā tīra ūdens 
pieejamību, galvenais virzītājspēks 
ir nepieciešamība izmantot šiem 
mērķiem lētāko un tīrāko enerģijas 
resursa veidu, un to sniedz vēja 
enerģijas izmantošana.

Atsauces un papildu
informācija par avotiem:
Maleki-Dizaij, P., del Bufalo N. (2019) 
Synthesis & comparative analysis of 
best bractice case studies for promoting 
the social acceptance of wind energy. 
Deliverable 4.3 of the WinWind project.

Autori

ICLEI Local Governments
for Sustainability

Giorgia Rambelli 
un Arthur Hinsch

Jūlijs 2019

Šim projektam 
piešķirts finansējums 
no Eiropas Savienības 
Pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" saskaņā ar dotācijas 
nolīgumu Nr. 764717.
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