
Att
ēl

s ©
 M

ar
ce

l D
e 

G
rij

es
, d

re
am

sti
m

e

WinWin(d) visiem
ROKASGRĀMATA SOCIĀLI IEKĻAUJOŠAI 
VĒJA ENERĢIJAS IZMANTOŠANAI

www.winwind-project.eu



Att
ēl

s ©
 Iv

an
 K

ru
k,

 d
re

am
sti

m
e

REDAKCIJAS INFORMĀCIJA
 
Lietošanas noteikumi: šī publikācija ir tapusi WinWind projekta ietvaros un ir licencēta saskaņā ar Creative Common Attribution 4.0. International (CC BY-ND 4.0) nosacījumiem.

Datums: 2020.gada februāris
Autors: Arthur Hinsch (ICLEI Europe) 
Līdzautori: Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Julia Lisa Kittel (ICLEI Europe)
Līdzdalībnieki: FUB-FFU, Seecon Ingenieure, ENEA, Ecoazioni, IPE, LEIF, CICERO, NVE, KAPE, ACER, ECORYS

Dizains un salikums: www.rebekkadold.de, Stephan Köhler (ICLEI Europe)
 
Par projektu: WinWind mērķis ir veicināt sociālo atbalstu vēja enerģijas izmantošanai atbilstoši vides kvalitātes, sabiedrības mērķgrupu līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības 
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izplatīt piemērotus risinājumus sabiedrības atbalsta veidošanai. Projektā no multidisciplināra viedokļa aplūkoti vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstīti reģioni 
Vācijā, Spānijā, Itālijā, Latvijā, Norvēģijā un Polijā.

Visi attēli šajā publikācijā ir atsaucēs norādīto organizāciju vai personu īpašums.



SATURS

Priekšvārds  ................................................................................................................................................................................  4

Kāpēc sociāli iekļaujoša vēja enerģija?  ................................................................................................................................  5

Kā vēja enerģijas plānošanu padarīt iekļaujošāku?  ...........................................................................................................  7

Kā vēja enerģijas ekonomiskie ieguvumi var tikt kopēji izmantoti ar sabiedrību?  ......................................................  9

Kā sociāli iekļaujošu vēja enerģiju padarīt par jaunu ierastu praksi?  ............................................................................ 13

Vējš pūš visiem; kāpēc nevarētu dalīties ar tā sniegtajiem labumiem?  .......................................................................  15



Attēls © taz-b-k, Unsplash

4

Šajā rokasgrāmatā “WinWin(d) visiem” ir sniegti ieteikumi, 
kā iesaistīt sabiedrību sociāli iekļaujošus vēja enerģijas 
projektos. Rokasgrāmata būtu jāuzskata par savdabīgu 
rezultātu momentuzņēmumu, ko Eiropas Savienības 
programmas “Apvārsnis 2020” finansētā WinWind 
projekta ietvaros izstrādājis daudzveidīgs sešas valstis 
aptverošs partneru konsorcijs. Izveidojot aktīvas 
ieinteresēto pušu darba grupas projekta partnervalstīs, 
projekts apskatīja kritiskos faktorus, kas kavē sabiedrības 
atbalstu, un veica visaptverošu šķēršļu un virzītājspēku 
analīzi, lai izstrādātu no ekonomiskā, sociālā un vides 
skatpunkta sociāli iekļaujošus vēja enerģijas projektus. 

Es aicinu lasītājus, jo īpaši politikas veidotājus, vēja 
enerģijas projektu attīstītājus un ieinteresētos iedzīvotājus 
iedvesmoties no šeit piedāvātajiem risinājumiem un 
apsvērt, ka vēja enerģija var kļūt par vietējo vērtību 
radītāju un to var panākt, balstoties uz līdzdalību 
veicinošām un iekļaujošām plānošanas un lēmumu 
pieņemšanas procedūrām.

PRIEKŠVĀRDS

Vēja enerģijai ir liela nozīme enerģētikas pārkārtošanas 
procesā. Lai gan vēja enerģijas projektu ieviešana 
sākotnēji bija vērienīga, pēdējā laikā to īstenošanu 
nosakošie impulsi sāk noplakt. Papildus tirgus, 
politiskajiem, tehniskajiem un ģeogrāfiskajiem faktoriem, 
arī sociālā atbalsta trūkumam ir būtiska negatīva ietekme 
uz turpmāko vēja enerģijas projektu realizēšanu. Bieži 
valda uzskats, ka visu labumu gūst tikai ārējie investori, un 
vietējo kopienu ieguvums ir ļoti neliels, vai tā nav vispār. 
Turklāt arvien lielākas ir sabiedrības bažas par vēja parku 
ietekmi uz vidi. Ja vēja enerģijas attīstībai arī turpmāk 
ir jāsaglabā vadoša loma enerģētikas pārkārtošanā, ir 
nepieciešamas izmaiņas domāšanā un ieguvumi visiem 
ietekmētajiem dalībniekiem un to grupām ir jāpadara par 
katra projekta būtisku komponenti. Pašreizējās debates 
par vēja enerģijas projektiem parāda, ka, lai turpinātu 
darbu pie tīras enerģijas ieviešanas, būtiska ir ieinteresēto 
pušu iesaistīšana. Ieinteresēto pušu aktīva iesaistīšana 
un godīgas līdzdalības procedūras ir vissvarīgākās 
komponentes veiksmīgai stratēģijai, kas ļautu pārvarēt 
šķēršļus vēja enerģijas atbalstam.

Nav jāsāk no nulles. Šobrīd jau pastāv ievērojams skaits 
sociāli iekļaujošu vēja enerģijas projektu, kurus bieži 
veicina uz nākotni vērsta politika dažādos pārvaldes 
līmeņos. Eiropas Savienības tiesību aktu kopums “Tīras 
enerģijas pakotne” ietver vērienīgus nosacījumus par 
iedzīvotāju tiesībām piedalīties enerģētikas pārkārtošanas 
procesos. Tas paver jaunas iespējas dalībvalstīm noteikt 
atbilstošu tiesisko ietvaru un veicināt sociāli iekļaujošus 
vēja enerģijas projektus.

Maria-Rosaria Di Nucci
WinWind projekta koordinatore
Berlīnes Brīvā universitāte
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KĀPĒC SOCIĀLI IEKĻAUJOŠA VĒJA ENERĢIJA?

Iebildumi pret vēja turbīnu uzstādīšanu rodas vietējā 
līmenī, un debates par vēja enerģiju var ļoti ātri saasināties 
un novest pie projekta apturēšanas uz laiku vai pat tā 
pilnīgas atcelšanas.

Tas bieži vien rada situāciju, kad vietējā sabiedrība un 
iesaistītās puses nevar gūt visus vēja enerģijas sniegtos 
labumus. Bet šie ieguvumi ir tiešām iespaidīgi!

WinWind projekts ir vērsts uz vietējās kopienas atbalsta 
analīzi un tādējādi sašaurina visaptverošo “sociālā 
atbalsta” jēdzienu. Veiktā analīze galvenokārt attiecas uz 
vietējo ieinteresēto pušu, īpaši iedzīvotāju un pašvaldību, 
akceptu vēja parku izvietojumam un vēja enerģijas 
projektu īstenošanai.

WinWind uzskata, ka vēja enerģijas projekti ir sociāli 
iekļaujoši, ja tie efektīvi iesaista sabiedrību, lai garantētu 
projekta labu sniegumu trijās galvenajās ilgtspējas jomās: 
ekonomikā, sabiedrībā un vidē. Sociāli iekļaujoši projekti 
pozitīvi ietekmē vietējo ekonomiku, ieņēmumu plūsmu 
novirzot vietējai sabiedrībai un (vai) dodot iedzīvotājiem 
iespēju tieši gūt labumu no projekta. Plānošanas posmā 
šie projekti ir pārskatāmi un atvērti komunikācijai, tāpēc 
ir iespējama efektīva iedzīvotāju līdzdalība un aktuālo 
jautājumu apspriešana. Sociāli iekļaujoši projekti tādējādi 
respektē vietējās vajadzības un dabas un kultūrvēstures 
mantojumu un cenšas pēc iespējas efektīvi mazināt 
ietekmi uz vidi un savvaļas dabu.

Protams, tas, cik lielā mērā vēja enerģijas projekti aptver 
šos faktorus, ir atkarīgs no konteksta. Jāapzinās, ka katrs 
projekts ir unikāls, saskaras ar unikāliem izaicinājumiem 
un iespējām, kuras sakņojas vietējā kontekstā.

WinWind ir identificējis virkni universāli piemērojamu 
virzītājspēku, kas palīdz izskaidrot, kāpēc projekti 
vietējā sabiedrībā tiek uzskatīti par sociāli iekļaujošiem. 
Centienos stiprināt esošos virzītājspēkus un samazināt 
šķēršļus jāņem vērā visi ar konkrēto vietu saistītie faktori, 
kas galu galā ietekmē sabiedrības atbalstu konkrētiem 
vēja enerģijas projektiem.

Saprotot, ka atbalsta pakāpe konkrētam vēja enerģijas 
projektam ir atkarīga no daudzu faktoru mijiedarbības, 
šī rokasgrāmata ir strukturēta atbilstoši trim vienkāršiem 
jautājumiem: 

Lai gan sociāli iekļaujoši vēja enerģijas projekti ir 
veiksmīgi vairāku faktoru apvienojuma dēļ, taustāmas 
pozitīvas ietekmes uz vietējo ekonomiku radīšana, 
kā arī dot iespēju iedzīvotājiem pilnībā justies daļai 
no plānošanas procesa, ir divi sabiedrības atbalsta 
veicināšanas pamatelementi.
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Procedūras, kas reglamentē vēja parku izvietojumu 
un darbību, dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs 
ir atšķirīgas. Parasti var novērot, ja tiesību akti un 
institucionālās procedūras izslēdz vietējās kopienas 
līdzdalību, tad vēja enerģijas projektu atbalstam vietējā 
līmenī ir tendence tiekties uz nulli.

Bieži vien vēja stacijas vairāk uztver kā draudus, nevis kā 
vietējo vērtību radīšanas iespēju. 

Vēja enerģijas projektiem, kuriem ir raksturīga aktīva 
vietējās sabiedrības līdzdalība plānošanas un atļauju 
piešķiršanas posmā, ir lielākas izredzes būt sekmīgiem 
un tie ir mazāk pakļauti iespējai, ka tiks uztverti kā  
“ārējie” projekti.

Pretestība vēja parkiem bieži rada konfliktus un veidojas 
vienlaicīgi ar iedzīvotāju aizdomām, ja iekļaujošā 
plānošana netiek īstenota jau pašā sākumā. Apspriešanās 
ar ieinteresētajām pusēm un tieša iesaistīšanās ir 
vissvarīgākie nepieciešamie elementi, kas ir veiksmīgas 
stratēģijas veidošanas pamatā.

Līdzdalības procesi nevar koncentrēties tikai uz projekta 
tehniskajiem aspektiem, bet tiem ir jāņem vērā attiecības 
starp cilvēkiem un vietām, kur viņi dzīvo. Jāņem vērā tas, 
kā jauns vēja parks ietekmēs kopienas identitāti, vietas 
izjūtu un dabas un kultūrvēsturisko mantojumu.

Tāpēc stratēģija, lai pārvarētu šķēršļus vēja enerģijas 
atbalstam, pieprasa būtisku sabiedrības iesaistīšanu un 
līdzdalību, atbalstītājiem un pretiniekiem apvienojoties 
kopējās apspriedēs un diskusijās.

Būtiska ir dažādu ieinteresēto pušu iesaistīšana projekta 
agrīnā plānošanas posmā.

Politikai būtu jāveicina pārskatāmas un objektīvas 
informācijas savlaicīga sniegšana un izplatīšana viegli 
uztveramā valodā. Tam vajadzētu notikt jau no paša 
projekta sākuma. Šāda informācijas izplatīšana būtu 
jāpieprasa kā viens no nosacījumiem nepieciešamo 
atļauju saņemšanai.

KĀ VĒJA ENERĢIJAS PLĀNOŠANU VAR PADARĪT IEKĻAUJOŠĀKU?1

AKTUĀLS PIEMĒRS:

Grankanārijas salā informācijas kampaņas bija īpaši 
veiksmīgas. Pirms tika uzsākts darbs pie vēja parka 
izveides, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām tika 
izveidoti reklāmas video, kurus izplatīja ar vietējo 
televīzijas un radio kanālu palīdzību. Lielformāta 
izglītojoši plakāti tika izstādīti daudzās sabiedriskās 
vietās, piemēram, autobusu pieturās, ielās, skolās un 
administratīvajās ēkās. Tika izplatītas brošūras un 
citi materiāli, jo īpaši skolās, un notika liela mēroga 
izglītojošas kampaņas, kuras tiek turpinātas arī šodien.
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Dialogi nepārprotami ir svarīgs informatīvs un konsultatīvs 
pasākums. Tie palielina iedzīvotāju izpratni par konkrēto 
projektu, savukārt pārvaldes iestādēm un projektu 
attīstītājiem ir jāņem vērā iedzīvotāju ierosinājumi par to, 
kādus vietējos aspektus nepieciešams ņemt vērā veicot 
projekta ietekmes novērtējumus. 

Vietējās pašvaldības un to vadītāji, ņemot vērā ciešo 
saikni ar iedzīvotājiem, atrodas īpaši labā pozīcijā, 
lai mudinātu projekta attīstītājus uz sadarbību ar  
vietējo sabiedrību. 

Ir ļoti svarīgi, lai projektu attīstītāji proaktīvi un jēgpilni 
sadarbotos ar vietējo sabiedrību visos līdzdalības procesa 
posmos. Tas nozīmē reaģēt uz vietējām problēmām jau 
pašā sākumā un būt elastīgiem attiecībā uz plānotajiem 
soļiem, lai risinātu šīs problēmas. Attīstītājiem ir cieši 
jāsadarbojas ar attiecīgajām pašvaldībām un citām 
pārvaldes iestādēm, lai īstenotu visefektīvākos iedzīvotāju 
neformālās līdzdalības veidus. To darot, viņiem ir jāizrāda 
vēlme uzklausīt, pielāgoties un uzņemties skaidras un 
reālas saistības.

WinWind veiktā analīze ir parādījusi, ka projekti, kuros 
ciešāk iesaistīta vietējā pašvaldība - vai nu tiešā veidā 
kā juridiskā persona vēja parka uzņēmumā, vai arī 
netiešā veidā - tiek uzskatīti par iekļaujošākiem un vieš 
lielāku uzticību. 

EFEKTĪVAS INFORMĀCIJAS KAMPAŅAS

Sabiedrībai jābūt labi informētai par vēja parka 
sniegtajiem ieguvumiem, kā arī par pasākumiem 
negatīvās ietekmes mazināšanai.

EFEKTĪVI DIALOGI 

Diskusijas par klimata pārmaiņām arvien vairāk nonāk 
publiskajā telpā un politikas veidotāji, enerģijas tirgus 
dalībnieki un sabiedrība kopumā arvien vairāk uztver vēja 
enerģiju kā enerģētikas pārkārtošanas būtisku elementu.

Ļoti bieži iebildumi pret vēja parkiem tiek noraidīti, kā 
argumentu izmantojot, ka iedzīvotājiem vienkārši trūkst 
zināšanu vai viņi ir dezinformēti.

Lai dialogi būtu efektīvi, ir jāņem vērā, ka iebildumu 
iesniedzēji bieži ir ļoti zinoši, viņi pārzina vietējo kontekstu 
un tāpēc var ievērojami uzlabot diskusijas kvalitāti.

Lai gan vajadzētu izvairīties no situācijas, kad vietējos 
pasākumos dominē daži aktīvi pretinieki, nevajadzētu 
arī pieņemt, ka vēja enerģijas pretiniekiem nekad  
nav taisnība. 

Tāpēc ieteicams nolīgt profesionālus vidutājus un 
izmantot dažādus konkrētai situācijai piemērotus 
dialoga formātus. Šīs metodes var sniegt lielu ieguldījumu 
auglīgas viedokļu apmaiņas sekmēšanā.

Vidutāju un neitrālas organizācijas var arī palīdzēt izveidot 
atvērtu un konstruktīvu komunikācijas kultūru, viņi var 
darboties arī kā neformāla dialoga procesu iniciatori.

AKTUĀLS PIEMĒRS:

Norvēģijas Fosenas rajonā atļauju izsniedzējiestāde 
– nacionālais regulators Ūdens resursu un enerģijas 
direktorāts (NVE) - organizēja apmēram 30 publiskas 
sanāksmes, un aptuveni 35 sanāksmes notika, 
piedaloties vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
un iestādēm. Lai gan lielais sanāksmju skaits bija 
laikietilpīgs un resursietilpīgs, tas deva sabiedrībai 
iespēju izteikt savu viedokli un noteikt aspektus, kuri 
ir jāizpēta, pirms lēmuma pieņemšanas par to, vai 
projekts ir īstenojams.
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KĀ VĒJA ENERĢIJAS EKONOMISKIE IEGUVUMI VAR TIKT KOPĒJI 
IZMANTOTI AR SABIEDRĪBU?

2

Finansiālajiem ieguvumiem no vēja parkiem nav jāaizplūst 
projām no vietējās sabiedrības. Ekonomisko ieguvumu 
saglabāšana un aprites veicināšana vietējās kopienas 
ietvaros ir viens no visvilinošākajiem argumentiem lielākai 
ieinteresēto pušu iesaistei. 

Nodokļu ieņēmumi pašvaldībās, kā arī vietējo uzņēmumu 
pieaugošā aktivitāte un vietējās nodarbinātības pieaugums 
ir ļoti spēcīgs sociālā atbalsta virzītājspēks. 

Pasākumi vietējās sabiedrības ekonomisko ieguvumu 
palielināšanai var būt “tieši” vai “netieši”.

Ekonomiskais ieguvums tiek gūts, vai nu aktīvi iesaistot 
iedzīvotājus kā tiešus vēja parka uzņēmuma akcionārus, 
vai arī radot “netiešu” līdzdalību, piemēram, ieguvumi, 
pateicoties nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā un 
zemes nomas maksājumiem. 

Ieguvumu kopējas izmantošanas mehānismi visefektīvākie 
ir valstīs, kurās šādu praksi nodrošina skaidra un atbalstoša 
politika un tiesiskais regulējums.

FINANSIĀLĀS LĪDZDALĪBAS SEKMĒŠANA 

Ja finanšu līdzdalības noteiktā latiņa būs pietiekami zema, 
tad piedalīšanās projektā iedzīvotājiem kļūs pievilcīgāka, un 
tas pastiprinās vēja enerģijas projekta iekļaujošo raksturu. 

Pastāv dažādas organizatoriskas struktūras vai juridiskas 
formas, kuras var kalpot par starpniekiem “godīgai” 
iedzīvotāju finansiālai iesaistei vēja enerģijas projektos. Ir 
svarīgi apsvērt, kas ir galvenais projekta iniciators un kāda 
ir demokrātiskās kontroles pakāpe, kuru var veikt vietējie 
iedzīvotāji gan projekta plānošanā, gan attiecībā uz vēja 
parka darbību. 

Vēja enerģijas projekti jāveido tā, lai dotu iespēju 
iedzīvotājiem un pašvaldībām kļūt par vēja parka uzņēmuma 
līdzīpašniekiem. Lai gan precīza juridiskā forma dažādos 
kontekstos var atšķirties, šāda prakse veido enerģijas 
kopienas, kurās iedzīvotāji var kļūt par vēja parka akcionāriem 
un saņemt dividendes no saviem ieguldījumiem.

Tas saskan ar vispārīgo enerģijas tirgus attīstības tendenci, 
kur patērētāji arvien vairāk iesaistās atjaunojamās 
enerģijas ražošanā. Viņi būtībā kļūst par “pašpatērētājiem” 
– gan veicina (vietējās) enerģētikas pārkārtošanu, gan 
gūst labumu no tās.

Projektu attīstītājiem būtu jāpalielina iedzīvotāju 
finansiālā līdzdalība projektos, padarot akcijas pieejamas 
par pieņemamām cenām. Ieteicams aktīvi sadarboties ar 
vietējo pašvaldību, lai izstrādātu finansiālās līdzdalības 
formas un informētu par tām iedzīvotājus. Vietējām 
pašvaldībām savukārt ir proaktīvi jāstimulē enerģijas 
kopienas un aktīvi jāmudina projektu attīstītājus 
sadarboties ar vietējo sabiedrību. Pašvaldības ieguldījums 
vēja enerģijas projektos ir nozīmīgs solis, lai rādītu 
piemēru un apliecinātu konkrētā projekta uzticamību. 
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AKTUĀLS PIEMĒRS:

Spānijas enerģijas kooperatīvs Som Energia aktīvi 
veicina vietējo iedzīvotāju finansiālu līdzdalību. 
Iedzīvotājiem ir iespēja kļūt par kooperatīva biedriem 
un, cita starpā, kļūt par vēja parka līdzīpašniekiem. 
Izmantojot Som Energia demokrātisko ikgadējo 
asambleju, tā biedri var sniegt ieguldījumu enerģijas 
kooperatīva attīstības procesos un stratēģijās.

AKTUĀLS PIEMĒRS:

Vācijas Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē vēja 
parku izveidi ir ierosinājuši vietējie zemnieki un zemes 
īpašnieki. Vēja parku iniciatori, pašvaldības vadītājs un 
plānotāji pievērsa lielu uzmanību tam, lai gūstamais 
labums būtu pieejamas visiem vietējiem iedzīvotājiem, 
nevis tikai dažiem sākotnējiem iniciatoriem.

ĀRĒJA INVESTORA IEROSINĀTS 
PROJEKTS

• Parasti tie ir lielāki projekti, kuru attīstītājs 
brīvprātīgi piedāvā aktīvas finansiālās 
līdzdalības iespējas. 

• “Godīgums” balsstiesību ziņā ir atkarīgs no 
finanšu ieguldījuma apjoma.

• Parasti balstiesību sadalījums dod priekšroku 
investoriem vai iedzīvotājiem, kuri var atļauties 
ieguldīt lielākas naudas summas. 

• Nodrošina labu plānošanas drošības pakāpi, 
jo projekta attīstītāji parasti ir stabili un zināmi 
jau no paša sākuma, tādējādi nodrošinot 
projekta ilgtermiņa finansiālo drošību.

KOPIENAS IEROSINĀTS  
PROJEKTS

• Parasti tie ir mazāka mēroga projekti ar 
zemāku finansiālās līdzdalības slieksni.

• “Godīgums” attiecībā uz balsstiesībām balstās 
uz principu “viena persona-viena balss”. 

• Parasti projekta dalībnieki var izstāties  
no projekta gada laikā kopš šāda  
lēmuma paziņošanas. 

• Bieži (bet ne vienmēr) projektu īstenošana 
paļaujas uz brīvprātīgo iesaistīšanos, kā tas 
nereti notiek kooperatīvu gadījumā. 

IDEĀLI-TIPISKIE VĒJA ENERĢIJAS PROJEKTU VEIDI

Praksē robežas starp šīm divām kategorijām var būt izplūdušas. Bieži rodas hibrīdas formas, kas ir  
atkarīgas no projekta ierosinātājiem un izvēlētās precīzās juridiskās formas
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Protams, iedzīvotāju aktīva finansiālā dalība vēja parka 
uzņēmumā nav vienīgais veids, kā vēja parka sniegtos 
ekonomiskos ieguvumus var kopēji izmantot ar sabiedrību. 

Zemes, uz kuras tiek būvētas turbīnas, īpašnieki parasti 
saņem zemes nomas maksājumus. Lai palielinātu atbalstu 
projektam, šie maksājumi būtu jāattiecina uz plašāku 
zemes īpašnieku loku, ieskaitot tos zemes īpašniekus, uz 
kuru zemes turbīnas uzstādītas netika, bet kurus tā vai 
citādi projekts ietekmēja.

Parasti vēja parku operatori maksā vietējās uzņēmējdarbības 
nodokļus, un, ja vēja parka uzņēmums ir reģistrēts 
pašvaldībā, kurā atrodas vēja parks, tad šai pašvaldībai 
vajadzētu saņemt 100% no minētā nodokļa ieņēmumiem.

Šādu pieeju pamatā ir tas, ka ļoti plašs indivīdu un ģimeņu 
loks gūst labumu no vēja parka ienākumiem. 

AKTUĀLS PIEMĒRS:

Kiselices pašvaldībā (Polijā) zemes īpašniekiem, uz 
kuru zemes ir uzbūvētas turbīnas, vidēji maksā 5000 
EUR zemes nomas maksu gadā par katru turbīnu. 
Papildu maksa par servitūtiem tiek maksāta zemes 
īpašniekiem, lai nodrošinātu piekļuvi elektrolīniju 
izbūvei, kas savieno turbīnas ar elektrotīklu. 

AKTUĀLS PIEMĒRS:

Vācijas Šlēsvigas-Holšteinas zemes Neienkirhenes 
pašvaldībā 1% no vēja parka uzņēmuma ikgadējiem 
ieņēmumiem no tīklā nodotās elektrības tiek nodots 
vietējai bezpeļņas sabiedriskajai organizācijai, lai 
nodrošinātu vietējai kopienai nozīmīgu pasākumu 
finansēšanu. Arī citos gadījumos vēja parki sniedz 
ieguldījumu gan dažāda veida vietējās infrastruktūras 
attīstībā, gan sabiedriskajā fondā sociālo mērķu un 
enerģijas taupīšanas pasākumu atbalstam.

AKTUĀLS PIEMĒRS:

Tulas pašvaldībā Itālijā vietējai pašvaldībai tiek piešķirti 
2% no vēja parka ikgadējiem bruto ieņēmumiem par 
katru saražoto un tīklam nodoto kWh. Tas ir devis 400 
000 EUR ieguldījumiem, kuri ir izmantoti, lai atbalstītu 
skolēnu vides izglītību, jaunu sabiedrisko ceļu izbūvi, 
sporta objektu atjaunošanu, mājokļu un atkritumu 
nodokļu mājsaimniecībām samazināšanu, un citas 
sociāla rakstura aktivitātes. Būtiski, lēmumi par šo 
ienākumu sadali tika pieņemti, iesaistot iedzīvotājus.

Šāda pieeja ir īpaši svarīga lauku apvidos, kur lauksaimnieki 
ir ļoti nozīmīga ieinteresētā puse vietējos lēmumu 
pieņemšanas procesos.

Gadījumos, kad iespējamā vēlme tieši finansiāli piedalīties 
vēja parka uzņēmumā varētu nebūt pārāk liela (šo interesi 
var novērtēt sabiedriskās apspriešanas procedūrā 
projekta plānošanas posmā), vajadzētu rast iespējas 
netiešai finansiālā labuma sadalei.

NETIEŠO EKONOMISKO IEGUVUMU PĀRVĒRŠANA TIEŠOS 
SOCIĀLOS LABUMOS
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Ja lēmums par pašvaldības saņemto nodokļu ieņēmumu 
izmantošanu tiek pieņemts iesaistot sabiedrību, tad tas 
kļūst vēl efektīvāks. 

VIETĒJĀS NODARBINĀTĪBAS IESPĒJU 
RADĪŠANA 

Pareizi rīkojoties, vēja parku attīstībai var būt būtiska 
pozitīva ietekme uz vietējo nodarbinātību, it īpaši, ja 
vietējiem uzņēmumiem ir noslēgti līgumi par lielāko daļu 
infrastruktūras darbu veikšanu. Tas attiecas gan uz vēja parku 
būvniecības posmu, gan uz to jaudas atjaunošanas procesu, 
kad ir paredzēta ceļu tīkla un elektrotīkla rekonstrukcija.

AKTUĀLS PIEMĒRS:

Norvēģijā vēja parku attīstītājs Statkraft parku 
būvniecības laikā nodarbināja vietējo darbaspēku. 
Tika veikta elektroenerģijas tīkla pastiprināšana un 
ceļu remonts. Visintensīvākajā vēja parku būvniecības 
periodā Fosenā Fosen Vind DA uzņēmums nodarbināja 
aptuveni 600 cilvēkus. 

Piesaistītais kapitāls var dot ievērojamu ieguldījumu 
kopējā pašvaldības budžetā, un to var izmantot un 
ieguldīt īpašos fondos vai apgrozības fondos, lai finansētu 
vietējai kopienai nozīmīgus projektus. Kur tas ir iespējams, 
vēja parku investori varētu segt ar projekta īstenošanu 
saistīto pašvaldības ceļu modernizācijas un elektrolīniju 
ierīkošanas izmaksas, tādējādi sniedzot vēl lielāku atbalstu 
pašvaldības budžetam. 

Lai vietējie iedzīvotāji labāk izprastu, kādā veidā viņi 
netieši gūst labumu no vēja parkiem, projektu attīstītājiem 
- kuriem ir vislabākā tehniskā un finansiālā izpratne par 
saviem projektiem - ir aktīvi jāizplata skaidra informācija 
par konkrētajiem ieguvumiem pašvaldībai un vietējai 
sabiedrībai (kopienai).
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KĀ SOCIĀLI IEKĻAUJOŠU VĒJA ENERĢIJU PADARĪT PAR 
JAUNU IERASTU PRAKSI?

Sociāli iekļaujošie vēja enerģijas projekti var būt un tiem 
vajadzētu būt nākotnē. Tā vietā, lai iekļaujošos projektus 
uzskatītu par izņēmumu, šādām pieejām vajadzētu kļūt 
par jaunu ierastu praksi. 

Apstākļi, ar kuriem saskaras vēja enerģijas projekti, dažādās 
valstīs var ievērojami atšķirties. WinWind ir noteicis plašu 
universāli piemērojamu virzītājspēku kopu, kas palīdz 
palielināt vietējās sabiedrības atbalstu plašā diapazonā 
un dažādos kontekstos. Šādu universālu virzītājspēku 
pastāvēšana nodrošina, ka labās prakses nodošana, 
kaut arī pielāgota dažādiem kontekstiem, ir iespējama. 
Nepārtraukta pieredzes un labās prakses apmaiņa ir 
būtiska, lai vēja enerģijas sociāli iekļaujošu izmantošanu 
padarītu par ierastu. Efektīvam pieredzes nodošanas 
procesam var būt ne tikai tūlītēja ietekme uz projekta 
attīstību. Tas var arī parādīt, kādas stratēģiskās izmaiņas 
būtu jāveic vispārējā politikas veidošanas ietvarā. WinWind 
projektā ir notikusi zināšanu un pieredzes apmaiņa starp 
dažādiem Eiropas reģioniem, kura darbojas kā nozīmīgs 
katalizators turpmākām rīcībām un priekšlikumiem par to, 
kā efektīvus pasākumus var īstenot dažādos kontekstos. 
Veicinot zināšanu un pieredzes apmaiņu, tiks radīta lielāka 
izpratne par sociāli iekļaujošu vēja enerģijas projektu 
vērtību, kā arī palielināta visu ieinteresēto pušu spēja 
sekmēt pienācīgu sabiedrības iesaistīšanos.

Vēja enerģijas projektus ieteicams izvērtēt, pamatojoties 
uz noteiktu principu un kritēriju kopumu. Šādu izvērtējumu 
ieteicams veikt gan parastās projekta novērtējuma procedūras 
ietvaros, gan arī lai paātrinātu labākās prakses pārņemšanu.

Šos principus un kritērijus izstrādāja WinWind projekts, 
iedvesmojoties no Vācijas Tīringenes federālās 
zemes “Vadlīnijām godīgai vēja enerģijai” un ievērojot 
savstarpējas sakarības par “to, kas darbojas”, lai panāktu 
vēja enerģijas sociāli iekļaujošu izmantošanu. Lai vēja 
enerģijas sociāli iekļaujoša izmantošana kļūtu kā galvenais 
attīstības virziens, vēja enerģijas projektiem ir jāievēro un 
jāpierāda to ieviešanā šādi principi:

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

2. Nodrošina aktīvas un pasīvas iedzīvotāju finansiālās 
līdzdalības iespējas

3. Nodrošina iedzīvotāju procesuālo līdzdalību, 
izmantojot agrīnu, pārredzamu un skaidru 
komunikāciju, kā arī efektīvu neformālo līdzdalību

4. Samazina ietekmi uz ainavu, savvaļas dabu un 
bioloģisko daudzveidību

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

3
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Šie pamatprincipi veido jebkura sociāli iekļaujoša vēja 
enerģijas projekta pamatu. Izveidotā visaptverošā kritēriju 
katalogā tie ir sīkāk sadalīti. Kritērijus var pēc izvēles 
piemērot, lai adekvāti atspoguļotu atšķirīgos nacionālos / 
reģionālos / vietējos kontekstus un struktūras.

Atkarībā no konteksta ir daudz iespēju, kā WinWind 
izstrādātos principus un kritērijus piemērot vai integrēt 
jau esošajos rīcību un politiku ietvaros. Piemēram, tie var 
tikt integrēti godīgas vēja enerģijas vai zaļās elektrības 
marķēšanas shēmās. Vai arī tos var integrēt atjaunojamo 
enerģijas resursu atbalsta shēmās kā vienu no kritērijiem 
vēja enerģijas izsolēs, izmantot kā kritērijus lauku attīstības 
atbalsta programmās, struktūrfondu un kohēzijas fondu 
programmās. Pašvaldības un reģionālās plānošanas 
iestādes var apsvērt iespēju iekļaut šos kritērijus, pieņemot 
lēmumus par konkrētu vēja parku projektu īstenošanu 
un piešķirot publisko zemi. Arī vēja enerģijas nozare 
tiek mudināta tos ņemt vērā un uzskatīt par brīvprātīgi 
uzņemtām saistībām un nozares rīcības kodeksu.
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VĒJŠ PŪŠ VISIEM - KĀPĒC GAN NEDALĪTIES  
AR TĀ SNIEGTAJIEM LABUMIEM? 

Sabiedrības atbalstu vēja enerģijai var panākt tikai tad, ja 
projektos tiek ņemts vērā gan tas, kā vietējās kopienas 
var piedalīties plānošanas procesā, gan arī tas, kā pēc 
iespējas plašāk sadalīt finansiālos ieguvumus, kuri 
rodas vēja parka darbības rezultātā. Šajā rokasgrāmatā 
aplūkotās iespējas, ko piedāvā sabiedrības iesaistīšana, ir 
paredzētas, lai politikas veidotājiem, projektu īstenotājiem 
un iedzīvotājiem sniegtu skaidrāku priekšstatu par 
pieejamiem ieguvumiem un risinājumu veidiem. Lai 
panāktu institucionalizētāku pieeju sabiedrības iesaistei, 
ir sniegti principi un kritēriji, kuri varētu tikt likti jebkura 
vēja enerģijas projekta pamatā. 

WinWind projekts ir sniedzis konsekventu šķēršļu un 
virzītājspēku analīzi sabiedrības atbalsta palielināšanai. 
Projekts ir parādījis, ka specifiski risinājumi vienmēr ir 
pielāgoti konkrētiem apstākļiem, bet tiem ir daži kopīgi 
universāli piemērojami virzītājspēki. Tāpēc projekti, kuru 
mērķis ir būt sociāli iekļaujošiem, var balstīties uz esošo 
pieredzi, kāda tika analizēta visā WinWind projekta gaitā. 
Atbilstoši izmaiņām Eiropas Savienības tiesību aktos, 
šobrīd no ES dalībvalstīm tiek sagaidīta labvēlīga politika, 
kura veicina iekļaujošāku enerģētikas pārkārtošanu, un 
kuras uzmanības centrā aizvien vairāk izvirzās iedzīvotāji. 
Savukārt vietējo un reģionālo pašvaldību ieguldījums 
sabiedrības atbalsta gūšanā ir visefektīvākais, jo īpaši 
tāpēc, ka lēmumu pieņēmēji pašvaldībās atrodas vistuvāk 
iedzīvotājiem. Stabils, labvēlīgs un skaidrs tiesiskais 
regulējums attiecībā, piemēram, uz enerģijas kopienām 
dotu iespēju vietējām pašvaldībām rādīt piemēru un veikt 
ieguldījumus kopienu vēja parkos. 

Rokasgrāmata iedrošina iedzīvotājus, kuriem šis jautājums 
ir aktuāls, pieprasīt sociāli iekļaujošākus vēja enerģijas 
projektos, lai projekti tiktu īstenoti, ievērojot vietējo 
iedzīvotāju vajadzības un rūpes, un nodrošinot pēc 
iespējas lielāku ieguvumu vietējai kopienai. 

Šo rokasgrāmatu papildinošais instruments ir tiešsaistes 
interaktīvais rīks “Pocket WinWind” (“WinWind kabatā”). 
Tas sniedz papildu ieskatu, tieši reaģējot uz projektu 
attīstītāju, lēmumu pieņēmēju un iedzīvotāju konkrētām 
informatīvajām vajadzībām. Minētais rīks sniedz 
ieteikumus, kā apsvērt izaicinājumus un izmantot iespējas, 
lai īstenotu sociāli iekļaujošus vēja enerģijas projektus.
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