
Rīcību pārņemšana sociāli iekļaujošai vēja enerģijai

FAKTU LAPA #3

WinWind projekts ir parādījis, ka pastāv 
daudz efektīvu rīcību,  lai sekmētu sociāli 
iekļaujošu vēja enerģijas attīstību. Katrā 
ziņā   reģioni var mācīties no šīm labajām 
praksēm.

Ņemot vērā apstākļu dažādību Eiropā, 
novatorisku un efektīvu rīcību pārņemšana 
no vienas teritorijas uz otru ir sarežģīts  
uzdevums. Pārņemšanai izvēlētajām rīcībām 
ir jāiekļaujas  to reģionu  pamatnosacījumos, 
kuri ir izteikuši vēlmi mācīties no konkrēto 
labo praksi jau ieviesušā reģiona. 

Tāpēc WinWind projekts šādu pieredzes 
pārņemšanas procesu uzskata par turpmāko 
darbību un ideju ģenerēšanas katalizatoru; 
šajā procesā tiek analizēti rīcības novitāti 
un efektivitāti nosakošie aspekti, un tas, kā 
tie iederas citos apstākļos. 

Pieredzes pārņemšanas mērķis ir sniegt 
zināšanas par konkrētām  metodēm un 
rīcībām, kuras sniedz iespējas sociāli 
iekļaujošu vēja enerģijas projektu 
attīstībai. Balstoties uz ilgtermiņa 
redzējumu, šis process piedāvā praktiskas 

zināšanas, mudina dalīties pieredzē 
un veicina konkrētu rīcību īstenošanu 
pieredzi apgūstošajā reģionā. 

Pieredzes pārņemšana WinWind projektā 
tika organizēta, izmantojot īpašus pieredzes 
pārņemšanas vizītes un seminārus. 
Šajos pasākumos iesaistītie partneri 
tika uzaicināti apsvērt, kā pārņemšanai 
izvēlēto rīcību (vai to sastāvdaļu) efektīva 
īstenošana ilgtermiņā ietekmētu vispārējo 
politikas ietvaru. Lai to izdarītu, iesaistītās 
puses sāka ar kopīgu pieņēmumu:
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"Šobrīd ir 2030.gads un, 
pateicoties pārņemto 
rīcību īstenošanai, ir 
pieaudzis sabiedrības 
atbalsts  vēja enerģijas 
izmantošanai. Mums izdevās 
sasniegt šos rezultātus, 
pateicoties sekojošām 
īstenotajām stratēģijām un 
pasākumiem.”

Tā rezultātā radās priekšlikumi par 
konkrētiem soļiem, lai sasniegtu šo 
redzējumu par sabiedrības atbalstu.

Kas ir pieredzes pārņemšana?

Pieredzes pārņemšana ir pievilcīga koncepcija, 
jo tas nozīmē, ka noteiktu rīcību vai pieeju 
var paņemt no viena konkrēta konteksta 
un to atveidot vai vismaz ietekmēt projekta 
īstenošanu citos apstākļos un citā kontekstā. 

Tas īpaši attiecas uz tiem gadījumiem, kad 
attiecīgajai rīcībai ir zināma universāla 
piemērošanas pakāpe un tādējādi liels 
pārņemšanas potenciāls

a  Pieredzes pārņemšana ņem vērā, kādā 
mērā un ar kādiem nosacījumiem 
rīcību kopumā vai daļēji var pārnest uz 
citiem apstākļiem. 

Nosakot, kāda veida rīcības visefektīvāk 
varētu pārņemt citā teritorijā, jāņem vērā 
kontekstuālie faktori jaunajā ieviešanas 
vietā, neatkarīgi no tā, vai tas ir valsts, 
reģionālais vai vietējais mērogs. 



Ar vienu izņēmumu, WinWind pieeja veido 
pāru reģionus, kuriem ir līdzīgi sākuma 
nosacījumi (politikas ietvari). Izrādījās, ka 
šāda pieeja palielina, tomēr negarantē 
sabiedrības atbalsta sekmēšanas rīcību 
veiksmīgumu. Konkrēti, rīcības “pieredzi 
nododošos reģionos” kalpoja kā ierosmes 
piemēri “pieredzi  apgūstošos reģionos”.

Tas, kas vēja enerģijas projektu padara 
sociāli iekļaujošu, ir lielā mērā atkarīgs no 
vietējiem apstākļiem, un katrs projekts 
saskaras ar savu problēmu un izaicinājumu 
kopumu, kas jārisina ar konkrētajiem 
apstākļiem atbilstošiem risinājumiem. 
Neskatoties uz to, ir vairāki universāli 
virzītājspēki, kas pamatā var izskaidrot 
konkrēta projekta panākumus. 

Šie virzītājspēki ir arī galvenais iemesls, 
kāpēc ir vērts pārņemt noteiktas 
inovatīvas pieejas no viena reģiona 
uz otru. Tie darbojas kā kopsaucēji, 
“saskaņojot” atšķirīgus reģionus, kuros 
vēja enerģijas projektu panākumi un 
neveiksmes ir atkarīgi no to vietējo 
apstākļu un faktoru kopuma. 

Kā novērtēt rīcības pārņemšanas iespēju?

Lai konkrēta rīcība varētu pretendēt uz tās  
vispārēju pārņemšanu, rīcības ieteicams 
novērtēt, pamatojoties uz šādiem 
apsvērumiem:

• Vai šī rīcība efektīvi veicina sabiedrības 
atbalsta palielināšanos? 
 
Konkrētas rīcības efektivitātes 
noteikšana, lai pārvarētu sabiedrības 
atbalsta barjeras, var izrādīties subjektīvs 
uzdevums, jo kritēriji var atšķirties 
atkarībā no apstākļiem, kā arī var 
atšķirties pats priekšstats par to, kas tiek 
uzskatīts par “efektīvu”.

• Vai rīcība ir inovatīva vai arī tā veicina 
inovatīvu praksi? 
 
Tam, kas rīcību padara inovatīvu vienā 
apstākļu kopumā, nav obligāti jābūt 
inovatīvam citā vidē. Tomēr ir ieteicams 
noteikt kādu īpašu iezīmi, kas atšķir 
konkrēto rīcību no citām un tādējādi 
uzsver tās pārņemšanas nozīmi.

• Vai rīcību var īstenot raiti un 
ekonomiski izdevīgi? 
 
Efektīvas un inovatīvas rīcības 
ieviešanu bieži veicina tāds  tiesiskais 
regulējums, kas atļauj tās raitu 
īstenošanu, novēršot vai samazinot 
administratīvo, normatīvo vai finanšu 
slogu. Būtiski turklāt ir novērtēt, vai 
rīcība var dot labumu gan vietējai 
ekonomikai, gan tādas vietējās 
politikas kā enerģijas un klimata 
plāns īstenošanai, neradot papildu 
ekonomisko slogu vietējai sabiedrībai. 
Tas varētu notikt ciešā sadarbībā ar 
vietējo pašvaldību, kas jau ir iesaistīta 
šajos procesos.
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UNIVERSĀLIE VIRZĪTĀJSPĒKI
(noteikti WinWind projektā)

Novatoriskas / efektīvas pieejas

Informācija par šķēršļiem / 
Atgriezeniskā saite par pārņemšanas iespēju

PIEREDZI 
NODODOŠAIS 

REĢIONS 
(labākā prakse)

PIEREDZI 
APGŪSTOŠAIS 

REĢIONS

PIEREDZES PĀRŅEMŠANAS SEMINĀRS

PĀRŅEMŠANAS KONCEPCIJA 
(ieskaitot idejas par to, kā labākā prakse 

pozitīvi ietekmēs politikas ietvaru pieredzi 
apgūstošajā reģionā)

https://winwind-project.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Factsheets/WinWind-factsheet-2-LV-www.pdf


Kā veikt pieredzes pārņemšanu? 

Pieredzes pārņemšanas komandu veidošana 

Lai veidotu labi plānotu pieredzes 
pārņemšanas procesu, ieteicams izveidot 
pārņemšanas komandas vismaz 3-4 cilvēku 
sastāvā, kurās būtu jāiesaista pārstāvji gan 
no pieredzi  nododošā reģiona, gan no 
pieredzi apgūstošā reģiona. Iesaistītajām 
pusēm būtu jāapņemas adaptēt / īstenot 
noteiktas pārņemamās rīcības sastāvdaļas. 
Atkarībā no rīcības  specifikas pārņemšanas 
komandas dalībnieki varētu būt projektu 
izstrādātāji/investori, vietējās un reģionālās 
pašvaldības, reģionālās pārvaldes iestādes, 
enerģētikas aģentūras, teritorijas plānošanas 
iestādes. Komandas atlasē jāņem vērā arī 
sabiedrības un vietējo kopienu pārstāvji 
(piemēram, iedzīvotāju iniciatīvas un 
enerģijas kopienas, NVO,  uzņēmējdarbības 
organizācijas, etniskās minoritātes). 

Ilgtermiņa sadarbības veicināšana 

Lai pārņemšanas procesam piešķirtu  
institucionālāku raksturu un nodrošinātu 

ilgtermiņa sadarbību, starp pieredzi 
nododošā reģiona un pieredzi apgūstošā 
reģiona pārstāvjiem ieteicams sastādīt 
Saprašanās memorandu vai Nodomu 
protokolu. 

Tās ir vienošanās, kas tiek panāktas 
starp pieredzes pārņemšanas procesa 
dalībniekiem, un kuras apraksta 
pārņemamās rīcības un veicamās darbības, 
lai pārņemšanu  turpinātu ilgtermiņā. 

a  Lai veicinātu ilgtermiņa pieredzes 
apmaiņu starp sadarbības partneriem, 
jāparaksta Saprašanās memorands 
vai Nodomu protokols, lai fiksētu 
uzņemtās saistības un skaidri definētu 
katras puses lomu un atbildību. 

Dokumenta parakstīšanas brīdī var 
pieaicināt masu medijus. 

Pieredzes pārņemšanas darba plāna 
sastādīšana 

Lai nodrošinātu efektīvu pieredzes 
pārņemšanas procesu,   komandas 
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Nr. Pieredzi apgūstošais reģions Pārņemamā rīcība  

1. Abruco reģions, 
Itālija 

Som Energia kooperatīvs, 
Spānija  

2. Latvija Kopienu vēja parki, 
Šlēsviga-Holšteina, Vācija 

3. Polija Kopienu vēja parki, 
Šlēsviga-Holšteina, Vācija 

4. Baleāru salas, 
Spānija

Vēja parka jaudas atjaunošana, 
Abruco reģions, Itālija  

5. Sardīnija, 
Itālija 

Nodokļu atlaides un ainavas 
saglabāšana  Sardīnijā, Itālija 
(pieredzes pārņemšana tā paša 
reģiona ietvaros)

1. attēls. WinWind projektā izvēlēto pārņemamo rīcību saraksts. 
Piemērotākās labākās prakses atlase katram pieredzi apgūstošajam 
reģionam tika veikta ar mentoru atbalstu, un tā bija daļa no 
diskusijām projekta dalībvalstu ieinteresēto pušu sanāksmēs.

dalībniekiem no pieredzi apgūstošā reģiona 
un pieredzes nodošanas ekspertiem jābūt 
atbildīgiem par pārņemšanas darba plāna 
sastādīšanu, kurā ir noteikts: 

• Galvenie šķēršļi, kas pastāv pieredzi 
apgūstošajā reģionā

• Vispārīgs pārskats par pārņemamo rīcību 
un tās virzītājspēkiem, kā arī par galveno 
veicinošo faktoru

• Pārņemšanas procesa mērķis un 
uzdevumi

• Konkrētas darbības un pārņemšanas 
procesa posmi (ieskaitot pārņemšanas 
vizītes un seminārus)

• Aptuvens laika grafiks
• Pārņemšanas procesa rezultāti  

Pieredzes pārņemšanas darba plānam 
jābūt aktuālam dokumentam, kuru pēc 
nepieciešamības var pārskatīt un papildināt. 

Pieredzes pārņemšanas koncepcijas 
izveidošana 

Labā pieredzes pārņemšanas procesā 
ir jāiekļauj tikšanās un savstarpēja 
atgriezeniskā saite, lai dotu iespēju 
skaidrāk izprast pārņemamo rīcību un tās 
ieviešanas kontekstu. Pietiekams laiks ir 
jāvelta diskusijai par to, kā labākā prakse 
vai tās inovatīvās sastāvdaļas var veicināt 
labvēlīgas pārmaiņas reģionālajā politikā 
un pārvaldībā. WinWind projektā tika 
organizēti semināri, lai izstrādātu konkrētas 
labākās prakses pieredzes pārņemšanas 
koncepcijas, kurās ietvertas ieteicamās 
darbības,  kas jāīsteno pieredzi apgūstošajā 
reģionā. Visās pārņemšanas koncepcijās 
jāņem vērā:

• Kas ir jāīsteno?
• Kā tas ir jāīsteno?
• Kas ir atbildīgs par ieviešanu?

a  Rezultāts ir visu dalībnieku 
kopīga vienošanās par konkrētām 
darbībām un vissvarīgākajām un 
neatliekamākajām no tām, kuras būtu 
jāīsteno tuvākajā nākotnē. 
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Izstrādātās pieredzes 
pārņemšanas koncepcijas  

Balstoties uz reģionu “sapārošanu” 
un pieredzes pārņemšanas  semināru 
rezultātiem, WinWind projekts ir izstrādājis 
pārņemšanas koncepcijas, kurās ietvertas 
pārņemšanas procesā radušās idejas. 

Atjaunojamās enerģijas kooperatīvu 
idejas pārņemšana no Katalonijas 
(Spānija) uz Abruco (Itālija)

Abruco reģiona ainava, daba un tūrisms 
ir vieni no galvenajiem kritiskajiem 
jautājumiem, kas saistīti ar vēja enerģijas 
atbalstu sabiedrībā.

a  Rosinot Spānijas Som Energia 
kooperatīva, izmantoto pieeju 
pārņemšanu, tika piedāvāti risinājumi, 
kā optimizēt attiecības starp vietējās 
vērtības radīšanu un kultūru. Tajā bija 
ietverti ieteikumi pašvaldībām noteikt 
kritērijus vēja enerģijas projektu 
attīstītājiem, nodrošinot sabiedrības 
līdzdalību. Abruco reģions varētu 
arī izstrādāt vadlīnijas, lai atvieglotu 
procesu iedzīvotājiem, kuri vēlas veikt 
investīcijas vēja enerģijas projektos.

 
Kopienu vēja parku idejas pārņemšana no 
Šlēsvigas-Holšteinas (Vācija) uz Latviju un 
Poliju 

Ir rosināts process, lai vietējo kopienu 
vēja parku koncepciju pārņemtu no 
Šlēsvigas-Holšteinas uz Poliju un Latviju 
un lai veicinātu līdzīgu tiešu un netiešu 
iedzīvotāju finansiālo līdzdalību, ieskaitot 
iedzīvotāju kapitāla piesaistīšanu vēja parka 
uzņēmumā, zemes kopfonda nomas modeli 

zemes īpašniekiem, vēja parka uzņēmuma 
ziedojumus vietējās kopienas fondam 
vai vietējai sabiedriskajai organizācijai, 
vai vēja parka uzņēmējdarbības nodokļa 
maksājumu daļas novirzīšanu to pašvaldību 
budžetos, kurās atrodas vēja turbīnas. 

a  Lai gan tiesiskais regulējums līdzīgai 
ieguvumu sadalei Polijā nav tik 
attīstīts, pieredzes pārņemšanas vizītēs 
ir atklāti vairāki elementi, kas var 
rosināt uz līdzīgu rīcību. Balstoties uz 
pašreizējo enerģijas klasteru formātu, 
būtu jāorganizē vietējās informācijas 
kampaņas, lai uzsvērtu ieguvumu no 
līdzīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, 
kādi tie ir Šlēsvigā-Holšteinā, un 
galvenā uzmanība jāpievērš mazākiem 
projektiem, kuros iesaistītas līdzīgas 
ieinteresētās puses, tostarp uzticams 
vadītājs.

a  Arī Latvijā, kurā nav vietējām kopienām 
piederošu vēja parku, tiesiskais 
regulējums nav labvēlīgs, taču pieredzes 
pārņemšanas process ir raisījis diskusijas 
par nepieciešamību nacionālajā līmenī 
radīt pamatnostādnes atjaunojamās 
enerģijas kopienu atbalstam. 
Tam jāietver finansiālā atbalsta 
instrumenti kopienu vēja enerģijas 
projektu izveidošanai un uzsākšanai, 
labvēlīgi aizdevuma nosacījumi, kā 
arī konsultāciju pakalpojumu “vienas 
pieturas aģentūra”.

Vēja parka jaudas atjaunošanas pieredzes 
pārņemšana no Abruco reģiona (Itālija) uz 
Baleāru salām (Spānija)

Baleāru salu reģionālā valdība aktīvi izskata 
vecā vēja parka atjaunošanu Menorkā, 

bet tai ir izvirzīti striktāki nacionālie  vides 
likumdošanas nosacījumi. Pārņemšanas 
process ir veicinājis dalīšanos pieredzē, kas 
iegūta jaudas  atjaunošanas projekta laikā 
Abruco reģionā, īpaši attiecībā ar vietējo 
darba vietu radīšanu un ietekmes uz vidi 
samazināšanu. 

a  Pieredzes pārņemšanas vizītes 
laikā tika ierosināts, ka, līdzīgi kā 
Abruco reģionā, pašvaldībām 
maksājamās nodevas no atjaunotajām 
vēja enerģijas jaudām varētu tikt 
lielākoties ieguldītas klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumos un ietvertas 
pamatnolīgumos starp reģionu, 
pašvaldībām un vēja enerģijas 
attīstītājiem.

Nodokļu atlaides un ainavas saglabāšana  
Sardīnijas reģionā (Itālija)

Pieredzes pārņemšanai nav obligāti 
jānotiek starptautiskā mērogā. Sa Turrina 
Manna vēja parka piemērs Tulā (Itālija) 
tika izvēlēts kā labākā prakse ar augstu 
pārņemšanas potenciālu tajā pašā 
reģionā. Pārņemšanas process parādīja, ka 
pārnesami ir tādi prakses elementi kā vēja 
parka sniegto vietējo finansiālo ieguvumu 
sadale, nodokļu atlaides mājsaimniecībām, 
kā arī vietējās sabiedrības aktīva 
iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesa 
sākumposmā.

Lai pienācīgi sekotu Tulas piemēram, tika 
secināts, ka ir nepieciešams saskaņot 
un vienkāršot tiesību aktus, kā arī 
palielināt izpratni par vietējās sabiedrības 
ieguvumiem, saistītiem ar vēja parkiem. 

Attēls: Unsplash / Annie Spratt
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Pieredzes pārņemšanā gūtās 
mācības  

WinWind projekta veiktie pieredzes 
pārņemšanas procesi ir parādījuši, ka 
labākās prakses nodošana patiešām var 
rosināt politikas izmaiņas un pasākumu 
pielāgošanu dažādiem apstākļiem. 
Vienlaikus jāatgādina, ka “pārņemšana” nav 
tas pats, kas tieša ”kopēšana”. Jāatzīmē, 
projekts ir analizējis desmit labākās prakses 
kā vienotu veselumu un atšķirīgu apstākļu 
un kontekstu pastāvēšana vēl nenozīmē, 
ka nevarētu tikt mēģināts pārņemt izvēlēto 
labāko praksi tiešā veidā (“viens-pret-
vienu”). Tomēr ir jāapsver šādas tiešas 
pārņemšanas efektivitāte.

a  Visefektīvākā pieeja būtu apsvērt 
labākās prakses piemērus to augstā 
vispārējās pārņemšanas potenciāla dēļ, 
pēc tam labākās prakses pieskaņojot 
tiem reģioniem, kuros ir līdzīgi “sākuma 
apstākļi” un virzītājspēki.

a  Neskatoties uz to, ka lielākoties labāko 
praksi nav iespējams pārņemt pilnībā, 
bieži vien tomēr var atrast tās īpašus 
aspektus, kurus var īstenot īsā, vidējā 
vai ilgā laika termiņā.

a  Daudzos gadījumos konkrētu 
novatorisku aspektu pārņemšana 
prasa veikt izmaiņas nacionālā, 
reģionālā vai vietējā līmeņa politikas 

Attēls: Unsplash / Thomas Richter

pamatnostādnēs. Šajos gadījumos 
pieredzes pārņemšanas process, un jo 
īpaši pieredzes apmaiņa vizīšu laikā, ir 
lieliska iespēja ģenerēt idejas par to, 
kas būtu jādara, kā tas būtu jādara un 
kam tas būtu jādara.

a  Pieredzes pārņemšanu var veicināt 
valstu un Eiropas Savienības tiesību 
akti. Piemēram, pārstrādātajā Direktīvā 
par no atjaunojamiem energoresursiem 
iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanu (2001/2018/ES) 
dalībvalstīm ir noteikts pienākums 
izveidot atjaunojamās enerģijas 
kopienu pamatnoteikumus. Tas 
varētu stimulēt politikas apguves un 
pieredzes pārņemšanas  procesus, 
kā arī dot papildu impulsu tām 
pārņemšanas  darbībām, kas uzsāktas 
WinWind projekta ietvaros un ir 
saistītas ar atjaunojamās enerģijas 
kopienām (t.i., Latvijā, Polijā un Itālijā).

https://winwind-project.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Factsheets/WinWind-factsheet-2-LV-www.pdf


Bastiani, Massimo, Venerucci, Virna. (2019) 
6 transfer workshop summary reports. 
Deliverable 5.2 of the WinWind project. 

Bastiani, Massimo, Venerucci, Virna. (2019) 
Validated transfer and adaptation concepts. 
Deliverable 5.3 of the WinWind project. 

Hinsch, Arthur, Rambelli, Giorgia (2018)  
Challenges to Socially Inclusive 
Deployment of Wind Energy. 
Factsheet #1 of the WinWind project. 

Hinsch, Arthur, Rambelli, Giorgia (2019) 
Drivers for Socially Inclusive Deployment 
of Wind Energy. 
Factsheet #2 of the WinWind project. 

Zucika, Aija., Kudrenickis, Ivars. (2019) List of 
transfer measures and management plans. 
Deliverable 5.1 of the WinWind project.

WinWind Faktu lapa #3: Rīcību pārņemšana sociāli iekļaujošai vēja enerģijai
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