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Par STEEEP 
 STEEEP projekta mērķis bija samazināt MVU Enerģijas patēriņu par 10 līdz 15 %.  Tādēļ 
EUROCHAMBRES un 36 Tirdzniecības un rūpniecības kameras  (TRK) no 10 dažādām Eiropas valstīm 
sniedza izstrādātu apmācību un ieteikumus efektīviem energopārvaldības rīkiem un praksēm 600 
starpnozaru MVU, kas paredzētas īpašām valsts vai reģionālajām vajadzībām. 
 

Zināšanas & kompetence 
 STEEEP darbība tika balstīta uz Tirdzniecības un rūpniecības kameru pieredzi, kas tika iegūta iepriekšējos 
projektos.  TRK kompetentie enerģijas padomnieki dalījās ar  savām zināšanām un paaugstināja savu 
kompetenci ar plašu apmācību un regulārām starprobežu mācību sanāksmēm. Mērķis bija tos aprīkot, lai tie 
darbotos kā pirmais kontaktpunkts saviem vietējiem uzņēmumiem attiecībā uz energopārvaldības vadības 
pakalpojumiem. 

Ko var izmērīt, to var uzlabot 
Uzņēmumi, kas piedalījās projektā, uzzināja, kā labāk mērīt, un tādējādi efektīvi kontrolēt Enerģijas 
izmaksas. Tas tika veikts, izmantojot individuālus uzņēmumu apmek lējumus, TRK enerģijas 
kontaktpunktu vai palīdzības dienestu pieejamību un kolektīvo semināru un darbsemināru organizēšanu 
MVU par enerģijas efektivitāti.  Vēl jo vairāk, tā kā uzņēmumi īstenoja pasākumus enerģijas patēriņa 
samazināšanai, dati par MVU Enerģijas izmantošanu tika analizēti.  

Kolektīvā darbība 
STEEEP arī veicināja energopārvaldības kolektīvo pieeju. Šajā kontekstā  Eiropā 
tika īstenoti pilotprojekti, kuru rezultātā radās 9 vietējās MVU Enerģijas kopienas. 

Taustāmi rezultāti 
Ar EUROCHAMBRES koordinēšanas palīdzību 3 gadu projekts, ko līdzfinansēja 
ES programma “Inteliģenta Enerģija Eiropai”, tika uzsākts 2014. gada martā. Šī 
brošūra demonstrē dažus no veiksmes stāstiem, kas radās no kameru darba ar 
Eiropas MVU, kuru mērķis bija ietaupīt enerģiju par 15 %. 
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Iesaistītie partneri 
Pastāvīga mijiedarbība starp TRK un MVU kopienām apvienojumā ar augošo 
inteliģentās enerģijas pakalpojumu piedāvājumu (no pamatinformācijas līdz 
piekļuvei finansiālajam atbalstam un palīdzības uz vietas), ļāva 36 vietējām 
un reģionālajām TRK aptvert 600 MVU, kas formāli nodevās projektam. Katra 
TRK bija atbildīga par MVU kopu, kurai tā nodrošināja izstrādātu treniņu un 
ieteikumus, un De Montfortas Universitāte veica  salīdzinošo novērtēšanu un 
energotaupības novērtējumu. 

Igaunija 
• Estonian Chamber 

of Commerce and 
Industry 

Latvija 
Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera 

MVU sadalījums pēc valstīm Apvienotā Karaliste
• De Montfort 

University 

Beļģija  
• Federation of 

Belgian Chambers of 
Commerce 

Ungārija  
• Chamber of Commerce 

and Industry for Győr- 
Moson-Sopron County 

27% 
  23%  

20% 
• EUROCHAMBRES 

aisbl Austrija 
• Energieinstitut der 

Wirtschaft GmbH 
• Wirtschaftskammer 

Wien 

Ungārija  
• Chamber of Commerce and 

Industry of B.A.Z. County   12  

9 
7% 

5% Francija 
• CCI France 4%    4% 4% 5 3% 3% 

2 2 2 Itālija 
• Unioncamere 1 1 1 1 

Rumānija 
• Camera de Comert, 

Industrie si Agricultura 
Timis 

Spānija 
• Cámara de Comercio 

de España 

RO AT EE BE LV HR HU ES IT FR Hovātija 
• Croatian Chamber 

of Economy Iesaistītās vietējās un reģionālās TRK 
Iesaistīto MVU % uz valsti

Kopā: 600 MVU  
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Energo- 
efektivitāte 
pirmajā vietā 

Vincent Berrutto 
Enerģijas struktūrvienības 
vadītājs 
EASME 

Energoefektivitāte ir viens no visefektīvākajiem veidiem, 
kā uzlabot apgādes drošību, samazināt CO2 iizmešus, 
kā arī vairot darba vietu skaitu un izaugsmi.  Eiropas 
Komisijas pakete “Tīra enerģija visiem Eiropas 
iedzīvotājiem”, kas tika pieņemta 2016. gada 30. 
novembrī, ierindo energoefektivitāti pirmajā vietā, un , 
starp citu, ierosina sasniegt 30 % energoefektivitātes 
mērķi līdz 2030. gadam, kas ir saistošs visai ES. 

energotaupības pasākumu īstenošanas vai no 
piekļuves energopakalpojumu tirgum. 

energoefektivitāte ir laba ne tikai videi, bet tas ir arī 
uzņēmumu peļņas avots. 

STEEEP projekts demonstrē to, ka Tirdzniecības un 
rūpniecības palātas šeit var ieņemt galveno lomu , 
sniedzot izstrādātu apmācību un vadlīnijas. 

Šis projekts parāda arī to, ka starprobežu sadarbība un 
ES finansējums rada pievienoto vērtību un taustāmus 
rezultātus, kas padara Eiropu drošāku, 
konkurētspējīgāku un tīrāku. 
. 

Lielākā daļa mazo un vidējo uzņēmumu zina par 
energoefektivitātes svarīgumu. Tomēr kompetences, 
laika un kapitāla trūkums bieži tos attur no  

Pateicoties STEEEP projektam, organizācijas no 10 
dalībvalstīm ir apvienojušas pūles un mācījušās viena 
no otras, lai sasniegtu taustāmu ietekmi attiecībā uz  
ietaupījumiem un CO2 samazināšanu. Šī brošūra izceļ 
dažus no sasniegtajiem rezultātiem un demonstrē, ka  
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Enerģijas 
efektivitāte ir  
komerciālo 
panākumu 
faktors 

Dr. Richard Weber 

Priekšsēdētājs 

EUROCHAMBRES 

Energoefektivitāte atmaksājas no visiem 

skatupunktiem. No uzņēmējdarbības perspektīvas tas ir 

vistiešākais veids, kā samazināt enerģijas izmantošanu 

un tādējādi tās izmaksas. Tomēr arī no sociālās 

perspektīvas energoefektivitāte ir galvenais aspekts 

globālās sasilšanas novēršanas un vides saglabāšanas 

jautājumos. Tāpat arī mazo un vidējo uzņēmumu 

(MVU) potenciāla izmantošana ir ļoti nozīmīga ES 

Enerģijas savienības stratēģijas un ES 2020 un 2030 

enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanā. 

MVU arī ir nozīmīgi atjaunojamās Enerģijas ražotāji un 

patērētāji. 

Īpaši laikā, kad elektrības un gāzes cenas ir augstas, 

ES uzņēmumiem ir jābūt inovatīviem, un sacensība 

viennozīmīgi darbojas kā efektīvs dzinējspēks. Taču, 

lai paaugstinātu MVU saprātīgo enerģijas izmantošanu 

un atbrīvotu potenciālu, MVU ir  nepieciešamas 

vadlīnijas un atbalsts. 

apmainīties ar informāciju savstarpēji un ar ekspertiem, 

un identificēt un sniegt risinājumus, kas izstrādāti 

individuāla MVU vajadzībām. 

Šī brošūra demonstrē Eiropas MVU veiksmes stāstu 

izlasi, kas pieņēma lēmumu samazināt izmaksas, 

īstenojot energopārvaldības stratēģiju.  

Tie sniedz skaidru pierādījumu tam, ka novatoriskums 

energoefektivitātes jautājumos ir ekonomisko 

panākumu faktors. Es ceru, ka šie piemēri motivēs 

vairāk MVU sekot piemēram. 

Tieši tādēļ Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras (TRK) sniedz MVU praktiskus pakalpojumus, 

lai palīdzētu tiem uzlabot energoefektivitāti. STEEEP 

pieeja ir sniegusi vadlīnijas  600 MVU 10 Eiropas 

valstīs, lai identificētu un izvērstu energoefektivitātes 

darbības un samazinātu to  jaudas un degvielas 

patēriņu. STEEEP spēks slēpjas spējā apkopot 

dažādu sektoru uzņēmumus, sniedzot tiem iespēju 
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MVU profils 
Lēmumu kritēriji 
dalībai 
STEEEP: 

Darbības sektori 
Lielākā daļa MVU, kas ir  iesaistījušies STEEEP, veic ražošanas darbības 
(53,5%). No tiem uzņēmumi, kas ražo pārtikas produktus un 
metālizstrādājumus, pārstāv 8 % no visiem MVU, kam seko tie, kas 
pārdod gumiju un plastmasas produktus (izņemot mehānismus un 
aprīkojumu), kas veido 6%. 11,8% no visiem MVU piedāvā citus 
pakalpojumus izmitināšanas un pārtikas sektorā. Vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības sektors veido 7,6%  no visiem uzņēmumiem, kas 
piedalās projektā. 

Uzņēmuma izmērs 
MVU kategorijā tika pārstāvēts plašs uzņēmumu 
diapazons. 28% ir mikrouzņēmumi ar mazāk nekā 10 
darbiniekiem. Mazie uzņēmumi (10-49 darbinieki) 
veido pusi no programmā esošajiem uzņēmumiem. 
Abos segmentos parasti īpašnieks vai izpilddirektors 
ir tas, kurš tieši seko projekta aktivitātēm. Vidējā 
izmēra uzņēmumi (50-249 darbinieki) veido 22% no 
visiem uzņēmumiem, kas piedalās projektā. 17% no 
ieceltajiem darbiniekiem ir tieši iesaistīti enerģētikas 
un vides problēmjautājumu sfērā. 

Izmaksu ietaupījumi 

53.5% Ražošana 

Sagaidāmās izmaiņas
likumdošanā 

Izmitināšanas un  
ēdināšanas pakalpojumi 

Vairumtirdzniecība & 
mazumtirdzniecība; 

transportlīdzekļu remonts 
 

11.8% 
7.6% 

6.1% 
3.0% 
2.7% 
2.5% 
1.7% 

1.2% 
1.0% 
1.0% 

7.8% 

Lielākajai daļai reģistrēto MVU (83%), dalība STEEEP 
parādīja pirmo strukturēto pieeju energoefektivitātei. 
Pārējie 17 % bija veikuši energoefektivitātes pārbaudi 
pirms projekta neatkarīgi vai izmantojot TRK 
instrumentus. 

Citi pakalpojumi 
Vides
problēmjautājumi Profesionālās, zinātniskās 

un tehniskās darbības 

Informācija un 
komunikācija 

TRK atzīmēja, ka sadarbība izrādījās īpaši noderīga  
gadījumos, kur MVU varēja iecelt darbiniekus, kuri ir 
atbildīgi par energoefektivitāti. Transportēšana un 

glabāšana Darba vietas  
apstākļu
uzlabošana 

Celtniecība Vidējie (50<>250 
darbinieki) 

Mikro (<10 
darbinieki) 

Izglītība 

22% 28% Cilvēku veselība un 
sociālā darba aktivitātes 

Māksla, izklaide un 
rekreācija 50% 

Mazie (<50 
darbinieki) Citi 
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Enerģijas efektivitātes 
pasākumiem 
 
Pēc uzņēmumu apmeklējumiem katrs MVU, kas piedalījās, diskutēja un 
vienojās par Energopārvaldības plānu ar darbības plānu, lai piemērotu 
energoefektivitātes mērus. 
TRK pārraudzīja Energopārvaldības 
plāna īstenošanu un sniedza 
informāciju par energopārvaldību, 
energoefektivitātes pakalpojumiem, 
ekspertu kontaktiem un piekļuvi 
finanšu stimuliem. 
Rekomendācijas tika sniegtas, sākot 
no “izslēgšanas” principa līdz apkopes 
un remonta darbībām, lai paaugstinātu 
iekārtu sniegumu un ieguldījumu 
energoefektivitātes tehnoloģijā. 
MVU īstenoja gandrīz 28% no 
ieteiktajiem pasākumiem darbību 
plānos projekta laikā *. Lielākā daļa
šo darbību uzņēmumiem neradīja 
izmaksas, ietverot tādas uzvedības 
izmaiņas kā, piemēram, rādītāju 
noteikšanu un pārraudzību, termostatu 
pielāgošanu, iekārtu un gaismu 
izslēgšanu, kad tās nav 
nepieciešamas, u.t.t. 

Visbiežākās rekomendāciju sfēras bija 
energopārvaldības, apgaismes un 
saspiestā gaisa sistēmas. 

Galvenās ieguldījumu sfēras bija  
 HVAC tehnoloģija, apgaismes sistēmas 
un telpu izolācija. 

Ieteicamo pasākumu 
īstenošanas statuss 

īstenotie 
pasākumi 

27,6% 
46,7% 

25,7% * Visi grafiki attiecas uz datiem no parauga par 
266 MVU  no 7 valstīm, un balstās uz 5032 
pasākumiem, ko iesaka Energopārvaldības 
plāni. paredzētie 

pasākumi 

pagaidām 
nedarbojas  

Īstenoto pasākumu ieguldījumu apmērs 
 

 
Nav izmaksu  

Zemas vai vidējas izmaksas  
Nepieciešami ieguldījumi  

  
 Nav informācijas

Īstenošanas sfēra 
 

Būves 

 
Saspiestais gaiss  

Elektriskais un IT aprīkojums  
 

  
 Sildīšana, ventilācija 

un gaisa kondicionēšana 

Sildīšana/boileri  
 
Apgaisme                

  Citi (ūdens, mobilitāte, 
enerģijas līgumi) 

 
Dzesēšana

  
Atjaunojamie resursi  

 

Tvaiks 
 

 

 

51,4%
29,8%

15,4%
3,3%

6%
12%

7%

36%
11%

3%
17%

3%
3%

1%
0%

Energopārvaldība
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BARON TRANSPORT- UND HANDELS- 
GESELLSCHAFT 

  AUSTRIJA, Vīne  

www.baron.co.at baron@baron.co.at 

Transports Atbalsta Energieinstitut der Wirtschaft and Wirtschaftskammer Wien 

Energoefektivitātes mobilitāte 
Kopš uzņēmuma dibināšanas 1988. 

gadā, Baron Transport und Handels 

GmbH koncentrējas uz advancētiem 

risinājumiem mobilitātes sfērā. Tā kā 

energoefektivitātei tika pievērsta aizvien 

lielāka uzmanība, uzņēmuma valde sāka 

intensīvi iesaistīt novatoriskus 

risinājumus un videi draudzīgus 

pasākumus. Ar STEEEP projekta 

konsultantu palīdzību uzņēmums sāka 

īstenot vairākus energoefektivitātes 

pasākumus. 

Līdz šim ir veiksmīgi īstenoti 80% no 

plānotajām energoefektivitātes darbībām, 

kas tika ieteiktas energopārvaldības plānā, 

samazinot uzņēmuma energopatēriņu par  

57 MWh/gadā: 

• Termo paplākšņu uzstādīšana 

logiem un durvīm administrācijas 

ēkas/ofisa spārnā un uz logiem 

hallēs, 

 

Fotoelementi ir uzstādīšanas procesā. • 

Zinātība, kas iegūta, piedaloties 

STEEEP darbsemināros, ievērojami 

atviegloja energoefektivitātes 

pasākumus un palīdzēja uzņēmumam 

noteikt prioritāros ieguldījumus. 

Papildu uzņēmuma ekoenerģijas 

plānam, Baron Transport- und 

Handelsgesellschaft aptvēra turpmākos 

ekoloģiskos uzlabojumus: 

15% 
Energoefektivitātes 

darbības ir ne tikai 

ietaupījušas mūsu 

naudu un 

samazinājušas CO2, 

izmešus , bet arī 

likušas mums 

domāt ļoti 

novatoriski, lai 

rastu risinājumus 

mūsu biznesam. 
Pascal Weber 

Rūpniecības vadītājs 

• 

• 

Trīs e-automobiļu iegāde, 

 Uzlādes stacijas uzstādīšana 

uzņēmuma telpās, 

 Sildīšanas sistēmas nomaiņa pret 

efektīvāku, ar malku kurināmu 

boileri, 

Pakāpeniska pāreja uz LED 

apgaismes sistēmu iekštelpās/ārā, 

 

Ēkas un apgaismes enerģijas 

izmantošanas pārvaldības 

sistēmas uzlabošana, 

• Iegādāties divas Eiro 6 standarta kravas 

mašīnas  2015-2016 (1x 28 t krava un 

1x 18t krava). Ieguldījums: € 290,000, 

40 KW  

40 KW Gaisa-ūdens siltumsūknis, kas 

nodrošina parastās siltumsistēmas 

alternatīvu. Ieguldījums: € 40,000, 

Konceptuāls e-kravas mašīnas dizains 

tās izmantošanai pilsētas teritorijās,  

Enerģētikas pārvaldības plāna 

“Plāno/Dari/Pārbaudi/Darbojies” četru 

soļu metodoloģijas izmantošana, 

Regulāras aktivitātes, kas sekmē 

darbinieku informētību par ekoloģiskiem 

jautājumiem. 

energotaupība 
• 

• ² 

Ieguldījums 

120,000€ 

aprīkojumam un tehnoloģijai 

≈10,000€ 

apkopes pakalpojumiem 

• 

• 

 

• 

 

• 

• 

Iekštelpu LED tehnoloģija 

  

 

http://www.baron.co.at/
mailto:baron@baron.co.at
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AIR LIQUIDE 
HOSPITAL CARE 

  BEĻĢIJA, Šelle  

Stijn.goelen@airliquide.com 

Medicīniskās gāzes uzpildes centrs Atbalsta CCI VOKA Vlaams Brabant 

Maini uzvedību, ietaupi enerģiju! 
Air Liquide Hospital Care ražo 
pamata farmaceitiskos produktus un 
farmaceitiskos savienojumus. 
Pateicoties dalībai 8 STEEEP 
darbsemināros un vietējās TRK 
apmācībai, uzņēmums attīstīja 
detalizētu enerģijas pārvaldības 
darbības plānu, un tam bija iespēja 
apmainīties ar pieredzi ar citiem 
uzņēmumiem, kā arī apgūt to, kā 
pārraudzīt savu enerģijas patēriņu. 
2013. un 2014. gadā uzņēmums veica 
vairākas energoefektivitātes darbības, 
ieskaitot apgaismes sistēmas 
automatizēšanu un efektīvāka uzpildes 
aprīkojuma (pumpji, kompresori) iegādi. 

centrs Šellē (Schelle) nolēma 
piemērot ilgtermiņa stratēģiju un 
apmācīt savus operatorus, to 
skaitā kravas mašīnu šoferus un 
apkopes tehniķus. Apmācība ļāva 
personālam attīstīt pienācīgas 
prasmes un lietpratību, un tieši 
veikt darbības. 
Uzvedības izmaiņu piemēri: 

• 
 
• 
 

Izslēgt gaismas, kad tās nav 
nepieciešamas, 
Maksimāli izmantot dienas gaismu; 
Izslēgt aparatūru, bateriju lādētājus 
un instalācijas, kad tās neizmanto,  
 
Kad iespējams, aizvērt vārtus un 
logus. 

• 
 Elektroenerģijas 

patēriņa samazināšana  Mēs samazinājām 
enerģijas patēriņu, 
pateicoties mūsu 
personāla 
energoefektīvajām 
darbībām. 
Stijn GOELEN 
Kvalitātes, veselības & drošības un 
vides vadītājs 

Periodā no 2014.-2016. gadam  
Air Liquide Hospital Care nolēma 
koncentrēties uz sava personāla 
izpratnes veidošanu un tā apmācību 
ikmēneša drošības sanāksmēs. 
Darbinieki tika iedrošināti ierosināt un 
īstenot energotaupības darbības, un tika 
izstrādātas instrumentu paketes. Dažas 
no tehniskajām darbībām bija grūti 
īstenojamas kompetences un budžeta 
trūkuma dēļ, piemēram, tehniskā gaisa 
kompresoru, pumpju un specifiskas 
apgaismes programmēšanu. 

• 

100% 2013-2014 
Operatīvās 

Balstoties uz izmaiņām uzņēmuma 
“enerģijas kultūrā”, Air Liquide Hospital 
Care enerģijas ietaupījums sasniedza  
4 % gadā. 

darbības 

2014 -2015 
uzvedības 
darbības 2015 - 2016 

darbību 
turpināšana 

Uzņēmums cenšas nepārtraukti uzlabot 
savu uzvedības kultūru attiecībā uz 
enerģijas patēriņu. Balstoties uz pirmo 
īstenoto efektivitātes pasākumu 
vērtējumu, uzņēmums jau ir piemērojies 
savai 2016. gada energostratēģijai. 

89% 

85% 

12 % 

84% 

Energotaupība 
Lai veiktu ierosināto iejaukšanos bez 
papildu ieguldījuma, Eiropas pildīšanas 
centrsFilling 

2013 gads 0 2014 2015 2016 
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RECA PLAST   ITĀLIJA, Ankona  

www.recaplast.it recaplast@legalmail.it 

Plastmasas apstrāde un veidņu ražošana Atbalsta Unioncamere Marche 

“Ražots Itālijā” plastmasas mājas 
piederumu energoefektivitāte un ilgtspēja 

Plastmasas apstrādei ir nepieciešams 
daudz enerģijas, īpaši attiecībā uz 
elektrības izmantošanu, lai darbinātu 
spiedienliešanas un ekstrūzijas 
veidņošanas iekārtas. 
RECA PLAST nolēma pievienoties 
STEEEP gan ražošanas, gan iekārtu 
attīstības un paplašināšanās brīdī ar  
mērķi apgūt veidu, kā efektīvi pārvaldīt 
enerģijas izmantošanu un samazināt 
energoizmaksas. 
 

Enerģijas pārvaldības plāns, ko sastādīja 
sertificēts enerģētikas pārvaldības 
eksperts, ietvēra tehniskas 
rekomendācijas un finanšu analīzes, lai  
ietaupītu enerģiju un izmaksas, kas ir 
ceļš uz rūpniecības procesa 
energoefektivitātes, kā arī gūtu 
rekomendācijas, kā samazināt 
uzņēmuma izmešu profilu. 

sistēmas tika aizstātas ar LED 
tehnoloģiju, ar aplēsto ietaupījumu 
50% apmērā, atmaksas periods < 3 
gadi,  
Atjaunojamās enerģijas ražošana: 
Labuma gūšana no valsts subsīdijām, 
galvenās mītnes jumts Osimo tika 
noklāts ar 20kWp fotoelementu 
instalācijām, nodrošinot papildu 
elektrību aizņemtākajās stundās. 

• 

15 % Pēc dziļas diskusijas, RECA PLAST 
nolēma īstenot īsa/vidēja termiņa 
darbības plānu, kas ietvēra sekojošus 
energoefektivitātes  pasākumus: Sākotnējais STEEEP novērtējums 

(industriālā aprīkojuma audita apskats, 
analizējot energoapgādes ierakstus)  
norādīja uz vairākiem svarīgiem faktiem. 
Enerģijas patēriņš uz vienu darbinieku 
bija relatīvi augsts, īpaši salīdzinājumā 
ar citiem reģiona MVU, kas piedalījās 
STEEEP. Uzņēmuma enerģijas 
izmaksas veidoja vairāk nekā 6 % no 
kopējā apgrozījuma. 
Iekārtas ievērojami palielināja kopējo 
patēriņu (piem., saspiestā gaisa sistēma 
patērē 33%), īpaši dienas aizņemtākajās 
stundās. 

energoietaupījums 

• Dažas no uzņēmuma tehnikām tika 
aizstātas ar labāko pieejamo 
tehnisko aprīkojumu: (1) jaunu  
datorskaitliskās vadības aparātu, kas 
tika uzstādīts 2015./2016. gadā, 
ļaujot ietaupīt par 40 % vairāk 
enerģijas veidņu ražošanas procesā, 
(2): pakalpojumam (saspiestajam 
gaisam) 2014./2015. gadā tika 
uzstādīts  jauns skrūvju kompresors 
ar maināma ātruma tehnoloģiju: 
aprēķinātais ietaupījums 
> 45%; atmaksas periods < 1 
gads, 
Liela daļa no apgaismes  • Jaunās piecasu frēzēšanas iekārtas detaļa ar uzlabotu efektivitāti un produktivitāti  
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GERVATEX   FRANCIJA, Mirabel-et-Blacons  

 Pascal.weber@billion-mayor.com 
Atbalsta CCI Drôme Tekstilizstrādājumi 

Ko var izmērīt, to var 
uzlabot 
Gervatex ir tekstilrūpnīca, kas darbojas 
24/7. 2014. gadā energoizmaksu daļa 
veidoja 18 % no uzņēmuma kopējā 
apgrozījuma. Tādēļ energopatēriņa 
samazināšana bija viena no 
kompānijas galvenajām prioritātēm.  . 
Gervatex nolēma piedalīties STEEEP 
projektā, lai gūtu labumu no 
padomdevējiem un individuālajiem 
ieteikumiem, ko piedāvāja vietējā 
kamera. 
Uzņēmuma rūpniecības direktors 
piedalījās 5 STEEEP darbsemināros 
par enerģijas pārvaldību un 
tehniskajiem enerģijas izmantošanas 
aspektiem (enerģijas līgumiem, 
saspiesto gaisu, apsildi, dzinējiem un 
personāla informētības 
paaugstināšanu). 

Vēl jo vairāk, tika uztvertas un salabotas 
noplūdes tvaika sistēmā (ieguldījums: € 
1,700). Vienlaicīgi Gervatex strādāja, lai 
optimizētu energoapgādes līgumus, 
paļaujoties uz ārējiem konsultantu 
padomiem un investējot € 10,600 
jaunajos kondensatoros, lai samazinātu 
reaktīvo enerģiju. 

Plašā pārraudzība, ko ieviesa ar 
TRK palīdzību (patēriņš, rādītāji, 
atjaunoti energoefektivitātes 
darbības plāni) tagad ir ietverti  
ikmēneša ziņojumā biznesa 
izpildkomitejai. 
Pagaidām enerģijas rādītājs uz 
produkcijas vienību (kWh/kg saražoto 
diegu) ir pazeminājies par 10%, un 
tāds pats samazinājums tika sasniegts  
vienības izmaksām par kWh. 
Uzņēmums pagājuša gada laikā 
ietaupīja 54 MWh. Šie rezultāti tika 
uztverti pozitīvi, un tie iedrošināja 
uzņēmumus īstenot papildu taupības 
pasākumus, ieskaitot tvaika autoklāva 
aizvietošanu,  energoefektīvu dzinēju 
iegādi un LED apgaismes uzstādīšanu 
ražotnē. 

Zinātība, ko mēs 
ieguvām, piedaloties 
STEEEP 
darbsemināros, ļāva 
mums efektīvi 
pārraudzīt savu 
enerģijas izmantošanu 
un  noteikt iespējamos 
ietaupījumus. 
Pascal WEBER 
Rūpniecības direktors 

Balstoties uz darbseminārā iegūtajām 
zināšanām, Gervatex ir īstenojis 
dažādas darbības, lai samazinātu 
enerģijas izmaksas un uzlabotu 
aprīkojuma izpildījumu. Uzņēmums 
ieguldīja € 50,000 jaunā centrālajā 
saspiestā gaisa sistēmā, tādējādi 
paaugstinot efektivitāti par 31%, un 
noliktavai uzstādīja siltuma 
atjaunošanas sistēmu no kompresoriem 
(ieguldījums: € 1,400).  

10 % 
ietaupījums 

Jauna saspiestā gaisa sistēma Tekstilaparatūras detaļa 
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AUTOMOCIÓN 
L’ELIANA 

  SPĀNIJA, L’Eliana  

www.renaultlaeliana.net/es vnavarro@red.renault.es 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība Atbalsta Cámara Valencia 

Daudzi soļi veido jūdzi 
Automoción L’Eliana pārdod un labo 

transportlīdzekļus. Kad valde izlēma 

piedalīties STEEEP projektā, šim 

mikrouzņēmumam bija tikai neskaidra 

doma par savu enerģijas patēriņu, jo tā 

nekad nebija bijusi detalizēti novērtēta. 

sistēmā, jaunā apgaismes sistēmā, un 

salabojot vairākas noplūdes vietas 

saspiestā gaisa sistēmā. 

Katram pasākumam bija nozīmīga 

labvēlīga ietekme uz kopējo patēriņu.. 

Tā rezultātā uzņēmums lēš gada 

ietaupījumus 9% apmērā. 

Uzņēmuma energoaudits atklāja 

vairākus aspektus, uz kuriem attiecas 

energoefektivitātes pasākumi. 

Balstoties uz to, tika rekomendēts 

sekojošais: 

Uzņēmuma komercdarbībai ir svarīga 

produkta prezentācija izstāžu zālē. Jo 

īpaši, piemērots apgaismojums ir 

galvenais elements ērtas atmosfēras 

veidošanā klientiem. Pirms dalības 

STEEEP uzņēmuma apgaismojums bija 

novecojis. Tas ne vien patērēja daudz 

enerģijas, bet arī nesniedza pietiekamu 

apgaismojumu un pat izdeva skaņu. 

Gaismas sistēmas nomaiņa uz LED 

ievērojami uzlaboja transportlīdzekļu 

prezentāciju izstāžu zālē un ārpus tās. 

• 

• 

Optimizēt enerģijas līgumus, 

Salabot, periodiski pārskatīt un 

novērst saspiestā gaisa sistēmas 

noplūdes, 

Samazināt gaisa kondicionēšanu, 

nomainīt saistīto aprīkojumu, ja 

iespējams, un novietot dzesēšanas 

iekārtas noliktavas ārpusē, 

Uzlabot ēkas izolāciju un uzstādīt 

automātiskos durvju aizvērējus, 

Veikt noteiktas energopatēriņa darbības 

naktī, piemēram, lādēt baterijas,  

Uzstādīt kondensēšanas sistēmu,   

Nomainīt parasto apgaismojumu. 

kWh/darba stundas 

mēnesī 

19.9 % 

• 

30 

enerģijas ietaupījums 
25 Enreģ. 

(2014) 
• 

20 

214 KgCO eq 
²

CO  izmešu 
samazinājums 

² 

• 

15 • 

• 
10 

Pēc dalības STEEEP, Automoción 

L’Eliana ir pārliecināti, ka  tas 

ievērojami uzlaboja uzņēmuma 

konkurētspēju un, ne mazāk svarīgi, tā 

ietekmi uz vidi. 

Enreģ. 

(2015) 

2014 
5 

Automoción L’Eliana saprata šo 

darbību pozitīvo ietekmi uz ražošanas 

izmaksām. Tā pieņēma enerģijas 

izaicinājumu, ieguldot jaunā jumta  

izolācijā, jaunā gaisa kondicionēšanas 

2015 

0 

J      F     M     A M     J      J      A     S     O     N      D 

 

Jauna apgaismes sistēma Jauna jumta izolācija 
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PHILIBERT 
SAVOURS 

  FRANCIJA, Crottet  

www.philibertsavours.com l.gibaud@philibertsavours.com 

Lauksaimniecības uzņēmējdarbība Atbalsta CCI de l’Ain 

Enerģijas ietekmes samazināšana uz ražošanas procesu 
Philibert Savours ir mazs uzņēmums 
lauksaimniecības uzņēmējdarbības 
sektorā ar aptuveni 40 darbiniekiem. 
Tā galvenā darbības sfēra ir šķidro 
un dehidrēto ieraugu ražošana un 
komerciālā izplatīšana. Uzņēmumam 
ir sena vides apsvērumu vēsture, un 
to kopš 2010. gada ir sertificējis 
ISO 14001. Uzņēmums vienmēr ir 
zinājis par enerģijas ietekmi uz tā 
darbībām, augsta enerģijas patēriņa 
sfēru noteikšanu  un nepieciešamību 
izstrādāt plānus, lai to samazinātu.  

Šī galvenā pārvaldības rādītāja 
izveidošana apvienojumā ar  enerģijas 
izmantošanas datu centralizāciju ir 
ļāvusi Philibert Savours: 

un noteikt energoefektivitātes 
apsvērumu prioritātes savos 
ieguldījumu plānos.  

Enerģijas rādītājs uz produkcijas vienību  
(kWh/kg) ir bijis labvēlīgs komerciālā 
aspekta ziņā. Vides un sociālo 
apsvērumu rezultātā uzņēmumam bija 
jāatsakās no noteiktām  atsaucēm, kam 
bija pārmērīga enerģijas ietekme no 
piedāvājuma. 

• Uzsākt  informatīvas darbības starp 
personāla darbiniekiem attiecībā uz 
enerģijas izmantošanu, 
Optimizēt ražošanas procesu un 
samazināt iekārtas uzsākšanas un 
apstāšanās reižu skaitu, kas bieži ir 
pārmērīga patēriņa avoti, 
Apsvērt energoefektivitātes kritēriju, 
izvēloties jaunu aprīkojumu, un tā 
rezultātā  gūstot labāku izpratni par  
veiktajiem ieguldījumiem jaunajā 
aprīkojumā. 

• 

• 

11.8 % TRK ir sadarbojusies ar Philibert 
Savours kopš STEEEP darbības 
sākuma,  izmantojot ziņošanas 
instrumentu, lai ātri noteiktu enerģijas 
snieguma rādītājus. Tas nodrošināja 
uzņēmuma enerģijas izpildījumu 
salīdzinājumus. Izvēlētais rādītājs bija 
ražotnes globālais enerģijas patēriņš 
kWh (gāze un elektrība) salīdzinājumā 
ar piegādātajiem apjomiem kilogramos 
(kWh/kg). Šis rādītājs, kas tagad ir daļa 
no  uzņēmuma biznesa uzlabošanas 
plāna un ir saistīta ar tā darbības 
procesu,  tiek pārskatīts katru mēnesi, 
lai pārliecinātos, ka samazināšanas 
mērķi ir sasniegti. 

energoietaupījums 
STEEEP projekta laikā Philibert 
Savours ieguldīja € 52,000 jaunā  
kompresorā visa saspiestā gaisa 
ražošanai. Tas arī ieguldīja €  12,800 
tvaika vārsta izolācijā, lai samazinātu 
siltuma zuduma rādītāju siltuma 
zuduma rezultātā, izmantojot tvaiku. 

Dalība STEEEP programmā ir daļa no mūsu 
misijas, lai paaugstinātu informētību par  
mūsu energopatēriņu, kā arī vēlme kontrolēt 
mūsu energoizmaksas. Lai mēs tās varētu 
kontrolēt, ir jānosaka izmantošana un pareizā 
izplatīšana saskaņā ar dažādu soļu 
nepieciešamību enerģijas izmantošanas 
procesā. 
Olivier BOURDON 
Izpilddirektors 

Galvenās uzņēmuma mācības, kas 
tika gūtas no dalības STEEEP 
programmā, bija iesaistīt visus 
faktorus ( produkciju, apkopi, 
iegādi, kvalitāti, kontroli un vadību) 

Tvaika vārsta izolācija 
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AE PARTNER   LATVIJA, Liepāja  

Elektrisko vadības paneļu ražošana Atbalsta  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera  

Energoefektīva biroja ēkas stikla 
fasādes optimizācija 
Uzņēmums nolēma piedalīties 
STEEEP projektā, lai samazinātu un 
minimizētu dabīgo resursu 
izmantošanu savās darbībās, 
nepārtraukti uzlabojot darba vides 
pārvaldību visās sfērās. Pie tam,  
AE Partner vēlējās sekmēt 
energoefektivitāti, īstenojot kvalitātes 
kontroles pasākumus. 
Dalība STEEEP projektā ļāva valdei 
paaugstināt personāla zināšanu līmeni 
par dažādiem energoefektifivātes 
pasākumiem un uzņēmuma 
energoefektivitātes uzlabošanas 
potenciālu. 

Zemas emisijas materiāli, piemēram, 
sudrabs un zelts, kas ir izmantoti šīs 
plēves ražošanā, ļauj atstarot saules 
siltuma enerģiju no ēkas. Tagad gan 
vasarā, gan ziemā birojā ir labāks 
klimats, kas nozīmē, ka samazinās 
personāla vajadzība pēc papildu 
atvēsināšanas vai sildīšanas. 

Otrkārt, uzņēmums pārveidoja saspiestā 
gaisa sistēmu ražošanas procesā, 
samazinot spiedienu līdz zemākajam 
nepieciešamajam līmenim.  
Spiediena samazināšana par 0.5 bar 
samazināja jaudas patēriņu par 3,5 %.   
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera atbalstīja darbu apmācību un 
konsultāciju veidā. 
 

Ir patīkami strādāt stikla 
birojā ar sajūtu, ka tur ir 
vairāk vietas, nekā 
patiesībā, tādējādi vairākiem 
ekonomiskajiem trūkumiem 
nav nozīmīgas lomas, bet 
mūsu personāls var strādāt, 
neizjūtot nekādas neērtības. 
 
Iveta SKABARDE 
Kvalitātes, veselības & drošības un vides vadītāja 

6 % 
Tika īstenoti divi energoefektivitātes 
pasākumi. Pirmkārt, tika uzstādīta 
sauli atstarojošā kontroles plēve uz 
galvenās biroju ēkas logiem, otrkārt,  
tika samazināts saspiestā gaisa 
sistēmas darbības spiediens. 

energo-
ietaupījums 
 

Galvenā energoefektivitātes darbība 
tika īstenota biroju ēkā. Viena ēkas 
puse, kas ir stiklota un saņem visvairāk 
saules gaismas, tika noklāta no 
iekšpuses un ārpuses ar saules 
kontroles plēvi  ar īpašām karstuma 
spoguļa īpašībām.  

Fasādes ārpuse ir klāta ar sauli atstarojošu plēvi  

  

 



Veiksmes stāsti    Straujš energotaupības pieaugums 15 

AZIENDA AGRITURISTICA 
IL CORNIOLO 

  ITĀLIJA, Castiglione di Garfagnana (LU)  

www.agriturismoilcorniolo.it ilcorniolo@gmail.com 

Lauksaimniecība – apmešanās saimniecībā Atbalsta Camera di Commercio di Lucca 

Zināšanas ir pirmais solis uz efektivitāti  
Energoizmaksas ievērojami ietekmē 
Il Corniolo’s darbības. Apvienojot 
lauksaimniecības darbības ar 
izmitināšanas pakalpojumiem, biznesam 
ir nepieciešama enerģija, lai nodrošinātu  
ērtu vidi saviem viesiem,  darbinātu 
veļas mašīnu, peldbaseinu un saunu.  
Ievērojams daudzums enerģijas tiek 
izmantots saimniecības darbībām, kas 
palielināsies 2017. gadā līdz ar sulu 
ražošanu un augļu žāvēšanu. 

Uzņēmuma jaunā enerģijas stratēģija 
koncentrējās uz enerģijas pārvaldību, 
īpaši attiecībā uz iekārtām, kas 
visvairāk patērē enerģiju.  Balstoties uz 
to un uzvedības izmaiņām (boileru, 
apsildes un dzesēšanas sistēmu 
izslēgšana un apgaismes līmeņu 
regulēšana), uzņēmumam izdevās 
samazināt energopatēriņu par 15% 
kopš projekta sākuma 2014. gadā. 

Arī elektrības rēķini ir kļuvuši mazāki. 
Vēl jo vairāk, labākā enerģijas 
pārraudzībā ieguldītais laiks ļauj  
vienlaicīgi izmitināt vairākus viesus, kā 
arī vairo to apmierinātību. 

Dalība STEEEP palīdzēja mums labāk 
izprast  mūsu enerģijas patēriņu un 
identificēt iespējamo ietaupījumu 
noteiktās zonas. 
Franca BERNARDI 
Īpašniece 

Papildu tam, īpašniece ieviesa 
automatizētu procedūru ar kaskādes 
darbību un automātisko kontroles 
sistēmu. 
Tas optimizē patēriņu un sniedz 
vislabāko līdzsvaru starp saules 
enerģijas izmantošanu no vienas puses 
un uz biomasu un gāzi balstīto 
ģenerēšanu no otras puses. Šī darbība, 
kas tika balstīta uz € 2,500 ieguldījumu, 
samazinās izmaksas vēl par 5 %.  
Darbības plāns uzņēmumam 
samazināja apmeklētāju indikatora  
kWh/skaitli par 39% posmā no 2014. 
līdz  2016. gadam. 

Il Corniolo ir divas fotoelementu 
instalācijas vietā ar kopējo enerģijas 
ražošanu 15kWh apmērā. Vēl jo 
vairāk, tika uzstādītas enerģijas 
taupīšanas lampas. Tomēr šie divi 
pasākumi apvienojumā ar 
ierobežotām zināšanām par 
enerģijas pārvaldību un laika 
trūkumu izrādījās nepietiekami, lai 
ievērojami samazinātu uzņēmuma 
enerģijas izmaksas un patēriņu.  
Zinot energoizmaksu kontrolēšanas 
svarīgumu, lai ietaupītu,  Il Corniolo bija 
nepieciešama palīdzība, lai gūtu 
pilnvērtīgu priekšstatu par 
energoefektivitātes potenciālu, lai 
uzlabotu pārraudzības sistēmu  un 
izvērstu efektīvus zemu izmaksu  
energoefektivitātes mērus. 

20 % 
energoietaupījums 

Tagad Il Corniolo spēj saviem viesiem 
piedāvāt labākus pakalpojumus,  
samazinot laiku, kas nepieciešams, lai 
sagatavotu karsto ūdeni un apsildītas 
istabas. 

  

 

http://www.agriturismoilcorniolo.it/
mailto:ilcorniolo@gmail.com
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MIXER & PACK   SPĀNIJA, Madride  

www.mixerpack.es 

Kosmētikas & parfimērijas izstrāde un ražošana Atbalsta Cámara Madrid 

No smaržas esences līdz enerģijas efektivitātes esencei 
Mixer&Pack izstrādā un ražo parfimērijas 
un kosmētikas produktus kopš 1994. 
gada.  
Pēc savas tirgus pozīcijas 
nostiprināšanas uzņēmums koncentrējas 
uz optimizāciju, inovāciju un efektivitāti. 
Energoefektivitāte guva lielāku nozīmību 
biznesā 2014. gadā, kad  
Mixer&Pack nolēma piedalīties STEEEP 
projektā, sadarbojoties ar Cámara 
Madrid. 

Tas tika sasniegts, izdodot labas 
prakses rokasgrāmatu visam 
personālam ar  iekārtu tehniskajām 
īpašībām un to izslēgšanu, 
Ar frekvenci kontrolējama 
kompresora uzstādīšana (šo izmaiņu 
ieviesīs 2017. gada decembrī, 
samazinot energopatēriņu par 4,8%), 
Līdz ar RITE likumdošanu par 
termālajām ietaisēm ēkās, kontroles 
sistēmas uzstādīšana, lai precīzāk 
kontrolētu temperatūras biroja zonās un 
paskaidrojošas brošūras darbiniekiem. 
Tas samazinās enerģijas patēriņu par 
0,5%, 
Personāla izpratnes veicināšana 
par datoru, printeru un citu ierīču 
gaidīšanas režīma izslēgšanu  
pēc darba.  Informācija un 
sarunas aci pret aci palīdzēja 
personālam samazināt 
energopatēriņu par līdz pat 1,7%. 

• 

• 

STEEEP ir bijis lielisks ideju avots tam, 
kā izlabot uzņēmuma energoefektivitāti, 
sekojot četriem soļiem: 
visas informācijas, kas ir saistīta ar 
ražotni, savākšana, datu pārbaude 
vizītes laikā, secinājumu sniegšana 
enerģijas ziņojumā, kā arī pasākumu 
īstenošana. 

• 

Projekta tehniskie 
darbsemināri sniedza 
vērtīgu iespēju uzlabot 
mūsu ilgtspēju un 
energoefektivitāti, un  
mums tikai vajadzēja šo 
iespēju satvert. 
Javier PALACIOS 
Ražotnes vadītājs 

Īstenoto pasākumu piemēri ir sekojoši: 

10,6% 
energo-
taupība 

Nobeigumā, pateicoties STEEEP 
projektam, 2018. gada Mixer&Pack SL 
enerģijas taupības potenciāls sasniegs 
148,100 kWh  gadā. Tādējādi tiks 
ietaupīti finanšu līdzekļi, un tas palīdzēs 
stiprināt uzskatu, ka energoefektivitāte 
ir globāls jautājums, kurā būtu 
jāiesaistās visiem darbiniekiem. 

• LED apgaismes tehnoloģija – 
progresīvi īstenota pēdējos gados. 
Āra apgaismes enerģijas patēriņš 
samazināsies par 1,4%, 

• Iekārtu izslēgšana, kad tās 
neizmanto. Tas samazināja 
energopatēriņu par 2,2%. 

  

 
  

http://www.mixerpack.es/
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NEIGE ET ROC   FRANCIJA, Samoena  

www.neigeetroc.com 

Tūrisms Atbalsta CCI Haute Savoie 

Ieteikumi un atbalsts enerģijas 
pārraudzības sistēmas īstenošanai 
sistēm Viesnīcai Neige et Roc Samoenā, Alpos, 
vienmēr ir  rūpējusi vide, arī tā pati ir 
celta no dabīgiem materiāliem, koka un 
akmens. Viesnīca piedāvā izmitināšanu 
48 istabās un divās ēkās. 
Tai ir divi apsildāmi baseini, viens no 
tiem atrodas ārā un ir atvērts vasarā, 
otrs-iekšā, atvērts vasarā un ziemā, ar 
SPA  procedūrām. Viesnīcā atrodas arī 
bārs un restorāns, džakuzi SPA, turku 
pirts, sauna, sporta zāle, sanāksmju 
telpa un visas enerģiju patērējošās 
iekārtas. 

Galvenie mērķi bija ilgtermiņa enerģijas 
patēriņa pārraudzības sistēmu ieviešana 
un padoma gūšana attiecībā uz  jauno 
energoefektīvo darbību īstenošanu, 
piemēram, termoizolācijas uzstādīšanu 
galvenajā ēkā, samazinot  siltuma 
zudumu elektriskās apsildes un karstā 
ūdens sistēmās, un pāreja uz LED 
gaismas spuldzēm. 

Pateicoties šīm pūlēm, viesnīca spēja 
samazināt savu kopējo enerģijas 
patēriņu par 14 % laika posmā starp 
starp 2013./2014. un 2014./2015. gadu 
(no 846 496 kWh līdz 725 730 kWh), 
paralēli sasniedzot ievērojamu 
apgrozījuma pieaugumu. Tādējādi 
apgrozījuma energoizmaksu daļa tika 
samazināta no 4,95% līdz 4,09% 
(kopumā no 4% uz 8%) šajā posmā, 
ievietojot viesnīcu starp visefektīvākajām 
kalnu viesnīcām. 

STEEEP projekts ir izcēlis vairākas 
labas prakses, kas jau tiek 
pielietotas, ieskaitot siltumsūkņa 
uzstādīšanu, jaudas koeficienta 
uzstādīšanu,  kontaktsensorus istabu 
logos, lai automātiski izslēgtu 
siltumu, kad tie ir atvērti, kā arī  sen 
uzstādīto centrālās vadības pulti 
reģistratūrā, lai kontrolētu siltumu 
istabās, ņemot vērā istabu 
noslogotību. 

Mēs esam pārliecināti, ka mūsu atšķirīgās 
energoefektivitātes darbības ir noderīgas 
mūsu viesnīcai un  paaugstina mūsu klientu 
apmierinātību. STEEEP mums ļāva labāk 
izprast mūsu pašreizējo enerģijas situāciju. 
Tas ietvēra detalizētu mūsu elektrības rēķinu
enerģijas radītāju pārraudzību un alternatīvu 
enerģijas plānu izpēti, kas prasa laiku un 
kompetenci, kas mums nebija. 
Olivier DEFFAUGT 
Izpilddirektors 

14 % 
Pastāvīgi tiecoties uz inovāciju un 
mūsdienību, viesnīca no STEEEP 
programmas vēlējās gūt  maksimālo 
labumu. energoietaupījums 

  

 

http://www.neigeetroc.com/


18  Veiksmes stāsti    Straujš energotaupības pieaugums 

Labākās prakses un rekomendācijas 
Neatkarīgi no brošūrā minētajiem veiksmes piemēriem, pieredze, kas ir iegūta no STEEEP ir parādījusi, ka 
pastāv nopietni šķēršļi energoefektivitātei. Energotaupības faktorus galvenokārt kavē laika un cilvēkresursu 
trūkums, kas varētu piedalīties visaptverošās apmācību programmās, lai gan ierobežotie finanšu resursi 
ierobežo energoefektivitātes pasākumus. 

1 Izpratnes veidošana ir 
izšķiroša 

2 Atbalstīt enerģijas datu 
vākšanu  

Lai gan energoefektivitāte gūst uzmanību, lielākā 
daļa MVU joprojām pilnībā neaptver tās vērtību un 
daudzās priekšrocības. Informācijas kampaņām 
vajadzētu izcelt pozitīvos energoefektivitātes 
pasākumus attiecībā uz produktivitāti īpaši 
ražošanas sektorā.  

 
 
Salīdzinošā novērtēšana ir svarīgs faktors, lai 
novērtētu potenciālos uzlabojumus un uzstādītu 
skaidrus efektivitātes mērķus. Salīdzinājumi ar 
sektora vadošajiem uzņēmumiem darbojas kā 
spēcīgi stimuli. Lai to atvieglotu, būtu nepieciešams 
veicināt enerģijas pārraudzības programmatūras 
izmantošanu. Aprīkojumam būtu jānodrošina 
bezmaksas piekļuve enerģijas izmantošanas datiem, 
lai  patērētāji varētu iejaukties, kad enerģijas 
lietošanas paradumos parādās izmaiņas.

5 Sabiedrības atbalsts MVU 
STEEEP ir parādījis, ka praktisks un visaptverošs 
atbalsts ir priekšnoteikums MVU energoefektivitātes 
potenciāla atraisīšanai. Uzņēmumiem ir 
nepieciešama individuāla palīdzība informācijas 
savākšanā un novērtēšanā par energoefektīvajām 
tehnoloģijām un praksēm enerģijas izmantošanā un 
zinātības paaugstināšanā. Atbalsta programmām 
būtu jāveido plašs dalībnieku tīkls, apvienojot 
nepieciešamo kompetenci. Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras darbojas kā droši starpnieki 
starp šiem dalībniekiem un MVU galējiem 
saņēmējiem. 

4 MVU intereses uzturēšana  
Uzņēmumu apņēmība attiecībā uz enerģijas pārvaldību 
laika gaitā mainās. Tas var ietekmēt mācību līkni un 
energoefektivitātes ieguvumu rādītāju. Darbsemināru 
kā enerģijas apmeklējumu vai tehnisko apmeklējumu 
organizēšana, lai modelētu uzņēmumus, pievieno 
apmācībai praktisko elementu. Divpusēja apmācība 
starp MVU arī sekmē to iesaistīšanos.  Arī audita 
ieteikumiem ir jākoncentrējas uz pasākumiem, kas 
rada  tikai ievērojamus enerģijas ietaupījumus. Pārāk 
daudz ieteikumu ar tikai marginālajiem ieguvumiem 
riskē apdraudēt papildpasākumus. 

 

 

Enerģijas pārvaldības 
instrumentu un prakšu 
īstenošanas veiksmes 
faktori:  

• Spēcīgas izpratnes attīstība un 
enerģijas un ilgtspējas jautājumu 
sensivitāte uzņēmumā, kā arī 
pietiekama elastība, lai piemērotos 
nākotnes izmaiņām tiesiskajā 
regulējumā.

• Energopārvaldības kā instrumenta 
atzīšana, lai uzlabotu uzņēmuma 
konkurētspēju apvienojumā 
ar MVU vēlmi paplašināt savu 
darbību loku, kā arī piesaistīt  
noteikta tirgus segmenta/veida 
klientus.

• Tieša visa, gan pārvaldības, gan  
vadības personāla iesaistīšana  
uzņēmuma energoefektivitātes 
politikas attīstībā un ieviešanā.



Šie ir tikai daži no piemēriem, kā MVU var gūt  
labumu no energoefektivitātes pakalpojumiem.   
Uzziniet par citiem veiksmīgiem gadījumiem
saitē www.steeep.eu/success-stories

Lejupielādējiet Eval`STEEEP! 
Apmeklējiet QR kodu vietnē 
www.steeep.eu

 3Izvairieties no “viens der 
visiem” pieejas 

MVU saskaras ar izaicinājumu sistemātiskas 
energoefektivitātes stratēģijas veidošanā. 
Mikrouzņēmumu vajadzības atšķiras no vidēja 
izmēra uzņēmumu vajadzībām. Uzņēmumi biežāk 
reaģē uz energoaudita ieteikumiem pozitīvi, ja tie ir 
elastīgi konstatējumu īstenošanā.  

Angliski Franciski 

6 Atstatuma samazināšana starp 
rekomendācijām un piegādi 

 

Energoauditi var noteikt ietaupījumu potenciālus un 
sniegt rekomendācijas. Tomēr tā ir tikai viena daļa no 
vienādojuma un negarantē iedarbību. Lai nodrošinātu 
rekomendāciju īstenošanu, MVU ir nepieciešama 
piekļuve piemērotiem un pienācīgiem finanšu un 
sabiedrības atbalstam visās dalībvalstīs. 

Atruna  
Autori uzņemas visu atbildību par publikācijas saturu. Tam nav 
jāataino Eiropas Savienības viedokli. Ne EASME, ne Eiropas 
Komisija nav atbildīga par šeit ietvertās informācijas izmantošanu. 
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