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Labākās prakses un to pārneses
pasākumi sabiedrības atbalsta vēja
enerģijas izmantošanai veidošanai
Cover image: Dreamstime / Ivan Kruk

Šim projektam piešķirts finansējums no Eiropas Savienības
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis
2020" saskaņā ar dotācijas nolīgumu Nr. 764717.

Sociālā atbalsta iegūšana vēja enerģijas izmantošanas
attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā
mazattīstītos reģionos

L ABĀKO PR A K ŠU N OT EI K ŠA N A U N PĀ R N ES E
Projekta ietvarā ir analizēti 30 labas prakses piemēri no visām 6 projekta dalībvalstīm (Vācijas, Itālijas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas un Spānijas).
Tās demonstrē pasākumus, kuru mērķis ir veidot sabiedrības
atbalstu vēja enerģijas izmantošanai, tostarp novatoriskus
līdzdalību veicinošus modeļus un veidus:
• plānošanai un atļauju saņemšanai,
• iedzīvotāju un vietējās kopienas dalībai finansēšanā,
• vietējo ieguvumu veicināšanai,
• ietekmes uz vidi mazināšanai, un
• efektīvām komunikācijas stratēģijām.

Image: Dreamstime / Vladyslav Bashutsky

Atlasīti 10 labākās prakses piemēri, ņemot vērā dažādus
mērķus, nosacījumus un iespējas to pārnesei un īstenošanai.
WinWind rosina labas/labākās prakses pārnesi gan
vienas projekta dalībvalsts ietvaros, gan starp tām,
izmantojot mācību laboratorijas metodi un tās rezultātā
izstrādāto prakšu pārneses rokasgrāmatu, kas ir piemērota
izmantošanai gan projekta ģeogrāfiskajās robežās, gan
ārpus tām.

a Pilnu labo un labāko prakšu apkopojumu un plašāku
informāciju Jūs atradīsiet WinWind interneta vietnes
″Resursu″ sadaļā www.winwind-project.eu.

10 LABĀKĀS P RA K S E S P IE M Ē RI
Nepārtraukts attīstītāju un vietējās
sabiedrības dialogs, Fosena (Norvēģija):

Aktīva plānošana, Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāts (Latvija):

Dialogs, kurā, lai mazinātu negatīvu
uztveri par vēja staciju ietekmi, tiek
ņemtas vērā vietējās sabiedrības bažas un
veiktas konkrētas izmaiņas projektos.

Ieinteresēto pušu vienošanās par
teritorijām, kuras var atvēlēt vēja enerģijas
izmantošanai, novēršot nekoordinētu
darbību vēja staciju izvietošanā.

Vietējo inovāciju nams,
Birkenesa (Norvēģija):
Attīstītāja finansēts vēja parka vadības
un sabiedrības izglītības centrs, izveidots
izmantojot vietējos materiālus un iesaistot
vietējos uzņēmējus.

Kopienas vēja stacijas,
Šlēsviga-Holšteina (Vācija):
Vietējo lauksaimnieku un zemes
īpašnieku iniciatīvas, akcionāros iesaistot
iedzīvotājus un pašvaldības. Daļa no
ienākumiem tieši nonāk kopienas rīcībā.

Atbalsta organizācija vēja enerģijas
izmantošanas attīstībai un kvalitātes
marķējums, Tīringene (Vācija):
Bezmaksas atbalsta pakalpojumi iedzīvotājiem,
pašvaldībām un projektu attīstītājiem; ″godīga
partnera″ kvalitātes zīme attīstītājiem.

Surestes pašvaldību asociācija,
Grankanārijas sala (Spānija):
Trīs pašvaldību ilgtermiņa projekts vēja
enerģijas izmantošanai ūdens piegādes
(atsāļošanas procesa) nodrošināšanai,
sniedzot nozīmīgu ieguvumu sabiedrībai.
Som Energia,
Katalonija (Spānija):

Enerģētiski pašnodrošināta pašvaldība,
Kiselice (Polija):

Pirmais enerģijas kooperatīvs Spānijā,
dalībnieku finansēta bezpeļnas
organizācija, kas ražo 100% garantētu
enerģiju no atjaunojamiem resursiem.

Ilgtermiņa iniciatīva, kuras gaitā tiek
nodrošināti vēja enerģijas izmantošanas
ekonomiskie ieguvumi pašvaldībai, radot
pozitīvu uztveri sabiedrībā.

Nodokļu atlaides un ainavas
saglabāšana, Sardīnija (Itālija):

Vēja parka rekonstrukcija,
Abruco (Itālija):

Nodokļu atvieglojumi un ekonomiskie un
sociālie stimuli 1600 mājsaimniecībām
Tulas pašvaldībā, kur atrodas viens no
Itālijas lielākajiem vēja parkiem.

Uzmanības centrā ir esošo vēja parku
atjaunošana, infrastruktūras būtiska
atjaunošana un tās izmantošanas uzlabošana,
vēja parku vizuālās ietekmes mazināšana.

Partneri, kuri pārstāv Eiropas 6 valstis, ir
identificējuši vēja enerģijas izmantošanas ziņā
mazattīstītos reģionus, kuros tiek īstenotas projekta aktivitātes:
Tīringene un Saksija Vācijā, Toskāna un Abruci Itālijā, Vidusnorvēģija,
Varmijas-Mazūrijas vojevodiste Polijā, Baleāru salas Spānijā un visa Latvija.

