
Principi un kritēriji sociāli iekļaujošai vēja enerģijas izmantošanai

FAKTU LAPA #4

WinWind projektā analizētie desmit 
labākās prakses piemēri liecina, ka 
vēja enerģijas projektiem ir lielākas 
izredzes iegūt sabiedrības atbalstu, ja 
to īstenošanā ievēro konkrētu principu 
un kritēriju kopumu, kuri sekmē sociāli 
iekļaujošas vēja enerģijas izmantošanu.

Ņemot vērā “Vadlīniju godīgai vēja 
enerģijai” un tām atbilstoši izstrādātā 
marķējuma veiksmīgo pielietošanas 
pieredzi Vācijā, Tīringenes federālajā zemē, 
WinWind projekts ir izstrādājis līdzīgu, 
vispārīgāku principu un kritēriju kopumu, 
ievērojot savstarpējās sakarības par “to, 
kas darbojas” ļoti atšķirīgos reģionos 
un kopienās Eiropā, lai panāktu sociāli 
iekļaujošas vēja enerģijas izmantošanu. 

Izstrādātos kritērijus var izmantot kā 
ierosinošus jautājumus, uz kuriem atbildēt 
būtu lietderīgi ne vien vēja enerģijas 
projektu attīstītājiem, bet arī politikas 
veidotājiem, iesaistot vietējo sabiedrību 
plānošanas procesā. Kritēriji ir izstrādāti, 
lai risinātu šādu pamatprincipu īstenošanu: 
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Kāpēc izmantot WinWind 
principus un kritērijus?

WinWind principi un kritēriji sociāli 
iekļaujošai vēja enerģijas izmantošanai 
ļauj īstenot pasākumus un politikas 
plašākā teritorijā. 

Izmantojot šos principus un kritērijus, 
kurus var elastīgi integrēt esošajos 
regulējošos ietvaros, veidojas pamats, kas 
rada godīgus konkurences noteikumus 
visiem konkrēta reģiona projektiem. 

Kopumā būtu labi ievērot visus minētos 
principus, bet to piemērošanas apjoms 
būs atkarīgs no jau esošajām rīcībām 
un vēja enerģijas projektu attīstītāju 
līdzšinējām saistībām. 

a  WinWind principi un kritēriji ir 
izmantojami atbilstoši pieejai “izvēlies 
piemērotāko”.

Piemēram, ja projekta attīstītājs jau izpilda 
kādu no kritērijiem vai arī valsts vai 
reģionālās pārvaldes iestādes jau tagad 
pieprasa īstenot attiecīgus pasākumus/
prakses, tos vairs nevajag iekļaut kritēriju 
katalogā. 

a Vēja enerģijas nozarē tie jāuzskata 
par pamatprincipiem, kam jāseko, 
brīvprātīgi uzņemoties saistības 
un izstrādājot nozares uzvedības 
kodeksus.

a Politikas veidotāji var integrēt šos 
principus un kritērijus atjaunojamās 
enerģijas atbalsta shēmās, citās 
atjaunojamo enerģijas resursu 
izmantošanas finansēšanas 
programmās un godīgas vēja enerģijas 
marķējumos.

Demonstrēt pozitīvu ietekmi uz 
vietējo ekonomiku, slēdzot līgumus 
ar vietējiem uzņēmējiem – darbu 
veicējiem, izmantojot vietējo 
finansējumu un sadarbojoties 
ar reģionālajiem/pašvaldību 
energoapgādes uzņēmumiem.

Nodrošināt aktīvas un pasīvas 
iedzīvotāju finansiālās līdzdalības 
iespējas.

Nodrošināt iedzīvotāju 
procesuālo līdzdalību, izmantojot 
agrīnu, pārredzamu un skaidru 
komunikāciju, kā arī efektīvu 
neformālu līdzdalību.

Samazināt ietekmi uz ainavu, 
savvaļas dabu un bioloģisko 
daudzveidību.

Nodrošināt projekta attīstītāju 
uzticamību, demonstrējot 
orientāciju uz kopējo labumu 
gūšanu un citiem brīvprātīgiem 
pasākumiem.



Marķējuma veidošana

Principi un kritēriji var būt pamats valsts vai 
reģionāla mēroga godīgas vēja enerģijas 
marķējumam. Kaut arī marķējumā 
noteiktie mērķi un iekļautie kritēriji ir ļoti 
svarīgi, marķējumi var viest uzticību tikai 
tad, ja cilvēki uzticas organizācijām, kuras 
tos izsniedz. 

Lai izvairītos no dažādu reģionālu 
marķējumu pārmērīga skaita un 
nodrošinātu vienādu kritēriju 
piemērošanu visiem vēja enerģijas 
projektu attīstītājiem, priekšroka dodama 
valsts līmeņa marķējumam. Ir svarīgi 
radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
izsoļu sistēmā iesniedzot konkurējošos 
priekšlikumus.

Privātu organizāciju veidotie marķējumi 
varētu tikt uztverti skeptiskāk, ja tajos 
ietverts peļņas motīvs. 

Savukārt valsts finansēto marķējumu 
iedarbīgums būs atkarīgs no piešķirtajiem 
valsts finanšu resursiem; vajadzētu 
izvairīties kļūt pārmērīgi atkarīgiem no 
valsts budžeta un politisko grupējumu 
ietekmes. 

a Marķējumus vajadzētu papildināt 
ar neitrālu starpnieku sniegtiem 
konsultatīviem pakalpojumiem. 

a Marķējumu un šādu 
starpniekorganizāciju noteikšanai 
ir vajadzīga stingra un pēctecīga 
politiskā apņemšanās, organizatoriskie 
pasākumi, kā arī kvalificēti darbinieki 
un finansējums.

 
Kā principus un kritērijus 
pielietot vietējā līmenī? 

Vietējo pašvaldību rīcības ļauj veicināt 
sociāli iekļaujošus vēja enerģijas projektus. 
Pašvaldību nostādne plānošanas procesā 
un baudītā uzticība ir ļoti svarīga projektu 
virzīšanai. 

WinWind principi un kritēriji jāuzskata 
par potenciālu vietējām pašvaldībām 
nodrošināt pēc iespējas lielākus vietējās 
sabiedrības ieguvumus no vēja parkiem. 

Valsts un vietējo pašvaldību iestādēm 
jāapsver, kā šos kritērijus iekļaut, piešķirot 
zemi vēja enerģijas projektiem.

Pašvaldības, īstenojot savu politiku, jo 
īpaši iegūst no šādiem kritērijiem: 

a Rosināt, lai iedzīvotājiem un citām 
vietējām ieinteresētajām pusēm būtu 
iespēja kļūt par līdzīpašniekiem.

a Nodrošināt, lai kapitāla daļas 
būtu cenas ziņā pieejamas plašam 
iedzīvotāju lokam.

a Veidot mehānismus ieguvumu kopējai 
izmantošanai, piemēram, kompensācijas, 
ieguldījumi vietējos sabiedriskajos 
fondos, infrastruktūras uzlabojumi.

a Nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem 
iespēju piedalīties plānošanā.

Iestrādājot tiesiskajā regulējumā 
noteiktus principus un kritērijus, valdība 
un reģionālās pārvaldes iestādes var 
mudināt investorus sadarboties ar vietējo 
sabiedrību un šādi radīt lielākas iespējas 
vietējās kopienas attīstībai. 

Tas pats attiecas uz nodokļu likumdošanu, 
kas bieži ir valsts kompetencē, bet ir ļoti 
būtiski pašvaldībām, kuru teritorijās tiek 
attīstīti vēja enerģijas projekti. 

a Valdība un reģionālās pārvaldes 
iestādes var noteikt obligātas prasības 
vēja parku projektu attīstītājiem/
operatoriem attiecībā uz kopienas, 
kurā atrodas vēja parks, finanšu 
līdzdalību vai ieguvumu kopējas 
izmantošanas mehānismiem. Tas ne 
vien sniedz ļoti nozīmīgus ieguvumus 
vietējām kopienām, rezultātā veicinot 
lielāku atbalstu projektam, bet var arī 
sekmēt lielāku finanšu pieejamības 
nodrošināšanu projektu attīstītājiem, 
kas šīs prasības izpilda. 

a Valsts līmenī var nodrošināt īpašus 
ekonomiskus stimulus attīstītājiem, 
kas izpilda noteiktus godīguma un 
iekļaujošas attieksmes kritērijus, 
piemēram, nodrošinot prēmiju 
maksājumus izsoļu sistēmas ietvaros.

Integrācija Atjaunojamās enerģijas  
atbalsta shēmās 

Valdība un reģionālās pārvaldes iestādes 
var tieši integrēt godīgas vēja enerģijas 
izmantošanas principus un kritērijus 
atjaunojamās enerģijas atbalsta shēmās 
un citās atjaunojamo enerģijas resursu 
izmantošanas finansēšanas programmās.

Godīgas vēja enerģijas izmantošanas 
kritēriju ievērošanu var izvirzīt kā 
nosacījumu finanšu atbalsta piešķiršanai 
(“sociālais nosacījums”), šādi vairojot 
pozitīvo ietekmi uz kopienu, kurās 
atrodas vēja parki, sociālajiem un 
ekonomiskajiem apstākļiem. 

Izmantojot attiecīgi izstrādātas 
konkursa procedūras, konkursi var tikt 
organizēti veidā, kas sekmē dažādu 
pušu piedalīšanos un kopienu virzītus 
atjaunojamās enerģijas projektus.

a Var noteikt konkrētas prasības 
kopienas iesaistīšanai un ieguvumu 
kopējai izmantošanai, kas ļautu 
kvalificēties konkursa priekšlikumu 
iesniegšanai. 
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Beļģijā, vietējās pašvaldības 
var konkursa kārtībā piedāvāt 
attīstīt atjaunojamās enerģijas 
projektus uz pašvaldībai 
piederošas zemes. Šo konkursu 
noteikumos pašvaldības bieži 
integrē dažādu politiku mērķus, 
tajā skaitā iekļaujot iedzīvotāju 
līdzdalības un citus ar sabiedrības 
atbalstu saistītus kritērijus. Gentes 
pilsēta ir noteikusi, ka līdzdalības 
projektos vismaz 30 % no kapitāla 
daļām ir jāpiedāvā tiešā tuvumā 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Īrijas Atjaunojamās elektrības 
atbalsta shēma paredz kopienas 
elementa iekļaušanu izsolē. 
Katram projekta attīstītājam 
ir pienākums ik gadu veikt 
maksājumus Kopienas labuma 
fondā pēc likmes 2 EUR par MWh. 
Minētā shēma nodrošina Īrijas 
iedzīvotājiem tiesības kļūt par 
atjaunojamās enerģijas projektu 
investoriem, piešķirot prioritāti 
tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo 
projektu tiešā tuvumā. 

Kā principus un kritērijus pielietot 
valsts un reģiona līmenī? 

Valstu valdības nosaka svarīgus 
ietvarnosacījumus un var veidot labvēlīgu 
regulējumu, kas atvieglos šo principu 
un kritēriju brīvprātīgu izmantošanu 
vēja enerģijas nozarē. Tāpat šie principi 
un kritēriji jāuzskata par iespēju, ko var 
izmantot, izstrādājot labvēlīgu regulējumu 
atjaunojamās enerģijas kopienām un sociāli 
iekļaujošākai enerģētikas pārkārtošanai.



a Ar izsoļu sistēmas starpniecību 
attīstītājiem, kuri izpilda noteiktus 
godīguma un iekļaušanas kritērijus, 
var nodrošināt īpašus ekonomiskos 
stimulus, piemēram, nodrošinot 
prēmiju maksājumus.

a Piedāvājumu novērtēšanā un atlasē 
var plašāk izmantot novērtējumu 
pēc vairākiem kritērijiem, kurā var 
piešķirt būtisku nozīmi sociālajiem 
ieguvumiem, salīdzinot ar “zemākās 
cenas” kritēriju. 

Valdība un reģionālās pārvaldes iestādes 
var apsvērt arī šādus kritērijus un 
nosacījumus:

a Iemaksas kopienas vai kopienu 
apvienības fondā. 

a Ieguldījumi sabiedrības izglītībā un 
informācijas un apziņas veidošanas 
kampaņās.

a Pasākumi ietekmes uz vidi 
mazināšanai, kuri tiek veikti papildus 
tiesību aktos noteiktajiem. 

Kā principus un kritērijus 
pielietot Eiropas līmenī? 

Eiropas mēroga marķējuma izveides 
vietā WinWind konsorcijs uzskata, ka 
Eiropas pārvaldes līmenim ir jādarbojas 
kā vadītājam un sekmētājam rīcībai, ko 
veic citos politikas līmeņos. Šajā tvērumā 
WinWind principi un kritēriji varētu būt 
viens no pamatiem finanšu atbalsta 
shēmām, kā arī tie varētu noteikt minimālo 
(bāzes) prasību līmeni vēja enerģijas 
projektiem, kas attīstītājiem jānodrošina vai 
kuru viņiem būtu jānodrošina, neskatoties 
uz atšķirībām valsts/reģiona vai vietējā 

situācijā. Pamatojoties uz izstrādātajiem 
kritērijiem, WinWind tāpēc rosina:

a Brīvprātīgas saistības, ko uzņemas 
vēja enerģijas nozare, un “Godīgu 
vēja enerģijas attīstītāju alianses” 
izveidošanu, kuru atbalsta Eiropas 
institūcijas.

Jaunajam 2021.–2027. gada plānošanas 
periodam ir potenciāls veicināt investīcijas 
visās ar klimatu saistītajās nozarēs 
un pārkārtošanos sociāli iekļaujošas 
atjaunojamās enerģijas virzienā. 

Eiropas Savienībai (ES) jāapsver iespēja 
ar Eiropas zaļā kursa investīciju plāna 
un InvestES programmas, kā arī ES 
struktūrfondu un kohēzijas fondu 
starpniecību, atbalstu atjaunojamās 
enerģijas, tostarp, vēja enerģijas 
projektiem, saistīt ar īpašu principu un 
kritēriju ievērošanu. 

Arī šeit WinWind principus un kritērijus 
var izmantot kā vadlīniju. 

Daži no kritērijiem varētu būt šādi: 

a pienākumi agrīnai sabiedrības 
informēšanai

a pienākumi ieinteresēto pušu 
iesaistīšanas plānošanai un/vai vietējo 
iedzīvotāju finansiālai līdzdalībai

a kopienas guvumu novērtēšana un 
nodrošināšana. 

Eiropas mēroga marķējumā, kas sertificētu 
atbilstību sociāli iekļaujošas vēja enerģijas 
izmantošanas principiem un kritērijiem, 
visdrīzāk nevarētu ņemt vērā ievērojamās 
atšķirības starp ES dalībvalstīm, jo īpaši 
sociālekonomisko apstākļu ziņā, piemēram, 

WinWind Faktu lapa #4: Principi un kritēriji sociāli iekļaujošai vēja enerģijas izmantošanai

 3

iedzīvotāju ienākumos, īpašumtiesībās 
uz zemi, iedzīvotāju blīvumā un tiesību 
sistēmās (piemēram, nodokļu sistēmas, 
plānošanas un atļauju izsniegšanas 
sistēmas un procedūras, minimālie 
attālumi vēja staciju izvietojumam), utt.

WinWind principi un kritēriji 
kā labs pamats projektu 
attīstīšanai un politikas 
veidošanai – Perspektīvas 

Aktīvi ieviešot sociāli iekļaujošu vēja 
enerģijas izmantošanu, ir svarīgi, lai ne 
vien projektu attīstītājiem, bet arī politikas 
veidotājiem, kuri nosaka veicinošo tiesisku 
regulējumu, būtu pieejams pamatots 
principu un kritēriju katalogs. 

a Īpaši, ņemot vērā ES “Tīras 
enerģijas pakotnes” īstenošanu, 
WinWind principi un kritēriji nosaka 
pasākumus, kas ne vien palielina 
“godīgu“ vēja enerģijas projektu 
skaitu, bet palīdz ievērot pārstrādātās 
Direktīvas par no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu principus 
un aizvien vairāk rūpēties par to, lai 
iedzīvotājiem enerģētikas savienībā 
būtu atvēlēta “centrālā vieta“.

a Principi un kritēriji ir sociāli iekļaujošas 
vēja enerģijas izmantošanas labo un 
labāko prakšu sistemātiskas analīzes 
rezultāts. Tāpēc tos var piemērot ļoti 
daudzos dažādos valstu/reģionu un 
vietējos kontekstos.

a Principi un kritēriji arī jāuzskata par 
veidu, kā nodot tālāk labāko praksi 
Eiropā, jo tie nodrošina to kopīgo, 
kas rodams neatkarīgi no vietējo 
kontekstu dažādības.

Attēls: Unsplash / Karsten Wurth
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