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Visu atbildību par šo materiālu uzņemas autors. Tas neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli.
Ne EASME, ne Eiropas Komisija neatbild par jebkādu informācijas, kas šeit atspoguļota,
izmantošanu.
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BEAST projekts ir pirmais solis virzienā uz ieviešanas plaisu mazināšanu, kas pastāvēja
barjeru veidā, kas kavēja projektu attīstīšanu. „Džema sesiju” (Jam sessions) darba grupas
tika organizētas, lai palīdzētu novērst šīs barjeras un lai turpinātu vietējo aktivitāšu ieviešanu.
Viens no Džema sesiju mērķiem ir nodibināt nepārtrauktu dialogu starp svarīgām
iesaistītajām pusēm un tiem, kam ir nozīmīga loma vietējās aktivitātēs. Cits svarīgs mērķis ir
atļaut cilvēkiem komunicēt vienlīdzīgā līmenī par jautājumiem, kas viņus uztrauc. Katrs no 9
partneriem izvēlējās vismaz vienu aktivitāti, par ko organizēja un ieviesa Džema sesiju.

P1 AUSTRUMZVIEDRIJAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA (ESEA) – ZVIEDRIJA
 P1-1 ATKRITUMU DEDZINĀŠANA BOXHOLM OVAKO
P2 VALTELINAS MORBEGNO KALNU PAŠVALDĪBA (CMM) - ITĀLIJA


P2-1 VELOSIPĒDISTU JOSLAS SASVIENOŠANA AR VALTELLINAS VELOCELIŅA APLI

 P2-2 CIVO PAŠVALDĪBA- ZEMAS IETEKMES HES
 P2-3 CMM ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA UN SAULES
KOLEKTORU UZSTĀDĪŠANA UZ JUMTA
P3 KIPRAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA (CEA) - KIPRA
 P3-2 ENERGOEFEKTĪVI SPORTA OBJEKTI KIPRĀ
 P3-3 ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI UN AER IZMANTOŠANA ARADIPPOU PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS ĒKĀ
P4 MORE AND ROMSDAL NOVADA DOME (MRFYLKE) - NORVĒĢIJA
 P4-3 BIOENERĢIJA_MRFK
 P4-3-1 LAUSKAIMNIECĪBAS BIOGĀZE
P5 FLĀMU BRABANTAS PROVINCE (PFB) - BEĻĢIJA
 P5-1

ENERGOEFEKTIVITĀTE

UN

PAŠVALDĪBU

ĒKU

RENOVĀCIJA

PIEMĒROJOT

ENERGOEFEKTIVITĀTES LĪGUMUS (EPC)
P6 ZEMGALES REĢIONĀLĀ ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA (ZREA) - LATVIJA


P6-2 ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA DAUDZDZĪVOKĻU ĒKĀS

P7 ZAGREBAS UNIVERSITĀTE (UNIZAG FSB) - HORVĀTIJA
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 P7-1 BIOMASAS KOĢENERĀCIJAS STACIJAS BŪVNIECĪBA UN VELIKA GORICA PILSĒTAS
CENTRĀLAPKURES TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA
P8 RIETUMU SALU PADOME (WIC) - APVIENOTĀ KARALISTE
P8-3 ZEMU OGLEKĻA EMISIJU ĒKAS UN ENERGOEFEKTIVITĀTE
P9 KANĀRIJU SALU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS (ITC) - SPĀNIJA
 P9-1 VĒJA DĪZEĻA SISTĒMA FUERTEVENTURAS SALĀ

Tika izvēlēti 12 projekti, par ko kopumā tika noorganizētas 11 ilgtspējīgas „Džema sesijas”.
BEAST projekta komandas „Džema sesija” tika organizēta Itālijā 2014.gada oktobrī pirms
vietējo „Džema sesiju” organizēšanas, lai notestētu metodoloģiju un organizatorisko procesu
ar projekta partneriem pirms viņi to īsteno vietējā mērogā.

„Džema sesijām” jāveicina radošums, dažādība un inovācijas vietējā un reģionālā mērogā.
Tās ir tikšanās, kur cilvēki ar kopējām interesēm pārvērš idejas aktivitāšu dizainā vai plānā.
Sesijas mērķis ir radīt jaunas idejas - kaut ko tādu, kas vienatnē nav iespējams. „Džema
sesijā” dalībnieki mācās jaunas idejas, atklājot vairāk, kā viņi var strādāt un ar ko vislabāk
strādāt, uzlabojot viņu spējas vieglā radošā procesā. Abpusējais mērķis „Džema sesijai” ir likt
lietām notikt, izveidot plānu rīcībai, veicinot uzlabojumus. „Džema sesijas” metode ir balstīta
uz četriem soļiem un var tikt raksturota kā „dizainiska domāšana”.

„Džema sesiju” īstenošanai tika izvēlēti projekti no visiem trim klasteriem. 10 no BEAST
projektiem ietilpst ALTENER klasterī un 5 „Džema sesijas” tika izvēlētas no šī klastera. Visās
organizētajās „Džema sesijās” tika apspriestas labi zināmas tehnoloģijas. Tur tika ģenerētas
idejas, kas tika apkopotas sesiju secinājumos. Visvairāk piedāvātais risinājums bija saistīts ar
vajadzību izplatīt informāciju politiķiem, sabiedrībai un pilsoņiem kopumā. Tika uzsvērts, ka
pastāv nepārtraukta vajadzība pēc informācijas enerģētikas jomā un padomiem, pilsoņu,
dzīvokļu īpašnieku un namu apsaimniekotāju izglītošanas par energoefektivitāti un enerģijas
patēriņu. Nepieciešamība pēc nepārtrauktām investīcijām energoefektivitātes pasākumos
caur nacionālām programmām tika uzsvērta kā būtiska, kā arī centrālapkures siltuma
zudumu samazināšana un apkures tīklu renovācija un jaunu apkures ražošanas kompleksu
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izveide. Vienlaicīgi tika iezīmēta nepieciešamība pēc inovācijām, mācoties no gūtajām
atziņām un labākajām praksēm citur. Nobeigumā, lai paātrinātu administratīvo procedūru,
kas nepieciešama AER staciju izveidei un to darbību veicināšanai, jāgroza likumi attiecībā uz
AER tehnoloģijām.

SAVE klasterī ir 9 projekti un kopumā tika organizētas 5 „Džema sesijas”– tāpat kā ALTERNER
klasterī. Organizētās „Džema sesijas” var raksturot kā informatīvas un to atmosfēra bija uz
sadarbību rosinoša. „Džema sesijas” galvenais mērķis bija dalīties ar informāciju un apmācīt
publisko iestāžu tehnisko strādājošo inženieru un veikt vietējo iestāžu inženieru apmācību
par energoefektivitātes uzlabošanu publiskajās ēkās, par likumdošanu un energoefektivitātes
uzlabošanas ieviešanas pasākumiem. „Džema sesijas” secinājumi – dalībnieku skaitu var
palielināt ar labāku plānošanu un sagatavošanos sesijām

un, ka cilvēki no dažādiem

sektoriem vai biznesa nozarēm jāaicina uz diskusijām, lai nodrošinātu alternatīvu viedokli par
tēmu.

STEER klasterī no 5 projektiem tikai viens tika izvēlēts „Džema sesijai” – „Veloceliņa sasaiste
ar Valtelīnas veloceliņa apli” (CMM). No „Džema sesijas” apmeklētājiem tika saņemtas
pozitīvas atsauksmes un „Džema” pieeja strādāja kā modelis, lai dalītos ar informāciju un
radītu lietderīgas diskusijas. Dalībnieki identificēja problēmas attiecībā uz šī projekta
ieviešanu un ierosināja izvēlētas situācijas, kuras apsprieda grupās. Dalībnieki piekrita, ka
vietējiem tūrisma operatoriem jābūt daudz aktīvākai attieksmei, lai veicinātu ilgtspējīgu lēno
tūrismu. Viņi arī ierosināja izveidot vienotu likuma apkopojumu ar likumiem, kas attiecas uz
lēno mobilitāti un finansiāliem labumiem visiem pasākumiem, kas sasitīti ar ilgtspējīgu
mobilitāti.

No 2014.gada septembra līdz 2015.gada februārim tika organizētas un ieviestas 11 „Džema
sesijas”– visos trijos klasteros: 1 zem STEER klastera, 5 zem ALTERNER klastera un 5 zem
SAVE klastera. Dalībnieku skaits „Džema sesijās” atšķīrās katrā projektā – no 10 līdz
apmēram 40 dalībniekiem. Visas „Džema sesijas” bija ar līdzīgu struktūru un tika organizētas
saskaņā ar instrukciju un speciāli izstrādātajām darba grupu vadlīnijām (D.4.2.).
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„Džema sesijas” sākās ar objektu apskati, kur to bija iespējams noorganizēt, kam sekoja
sesijas būtības un modeļa un noteikumu izskaidrošana. Dažas prezentācijas attiecībā uz
„aktuālo tēmu”, ko katrā sesijā apsprieda, sniedza konkrēto jomu eksperti. Tālāk
dalībniekiem tika lūgts padomāt par projekta ieviešanas problēmām un iespējamiem
risinājumiem. Tam sekoja grupu diskusijas par ierosinātajām problēmām un risinājumiem.
Atkarībā no dalībnieku skaita, sākotnēji diskusija notika mazākās grupās un pēc tam
apvienota vienā lielā grupā. Pēc katras „Džema sesijas” tika formulēti kopējie vispārīgie
secinājumi un dalībnieki aizpildīja pasākuma izvērtēšanas aptaujas anketas.

Aizpildītās anketas apliecināja, ka „Džema sesijas” ir veiksmīgi noorganizētas un ka vairums
dalībnieku atbalsta šāda veida komunikāciju. Vispārējie komentāri bija, ka vislietderīgākā bija
informācijas apmaiņa un iespēja diskutēt par ierosināto projektu ar visām iesaistītajām
pusēm. Uzlabošanas vērta ir pasākuma laika un norises plānošana. Vidējā atzīme, ar kuru
„Džema sesiju” dalībnieki novērtēja pasākumus bija 4,02. Viszemāk novērtētā sesija saņēma
vidējo atzīmi 3,58 un vislabāk novērtētā sesija saņēma atzīmi 4,46 ( 5 ballu sistēmā).

Kopumā var secināt, ka „Džema sesijas” parādījušas jaunas perspektīvas aktivitāšu ieviešanai
un sniedza aktuālu un lietderīgu informāciju par esošo situāciju rosināto aktivitāšu ieviešanā.
No visām „Džema sesijām” ir iegūti secinājumi, kas palīdzēs tālāko soļu noteikšanā, lai
pārvarētu šķēršļus projekta aktivitāšu ieviešanā.
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