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Iesaistīto pušu līdzdarbības veicināšana 

Veidot dialogu 
• Seminārs 
• Forums 
• Vadības grupa 

 
Sadarboties 
• Partnerība 
• Starpnozaru, 
      multi-institucionālas 
      iniciatīvas 

 

Konsultēties 
• Aptauja 
• Sanāksme 
• Novērtējums 

? 

Informēt 
• Ziņojums 
• Prezentācija 
• Sabiedriskie mediji 



Horizon2020 projekts 
«Integrēta, ilgtspējīga enerģētikas plānošana» 

INTENSSS-PA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projekta ilgums: 01.02.2016 – 31.07.2018.  

Projekta mērķis: 

• paaugstināt valsts un pašvaldību speciālistu kapacitāti integrētas un ilgtspējīgas 

enerģijas izmantošanas plānošanā; 

• veicināt iesaistīto pušu līdzdarbību lēmumu pieņemšanas procesā; 

• izstrādāt integrētus reģionālos enerģijas rīcības plānus. 



INTENSSS-PA projektā iesaistījušies 

17 partneri no 7 valstīm/reģioniem: 
• valsts un pašvaldību institūcijas, 
• universitātes, 
• konsultanti, 
• nevalstiskas organizācijas 
 



INTENSSS-PA pieeja iesaistīto pušu līdzdarbības veicināšanai 

Nacionālais līmenis 

Reģionālais līmenis 
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Lēmumu pieņemšanas līmeņi 

Starpdisciplināra komanda – Reģionālā Darba Grupa 

Pilsētu/reģionālā 
plānošana 

Enerģētikas plānošana Finansējums piesaiste Lēmumu pieņemšana 
Sociāli-ekonomiskais 

konteksts 

Vietējais līmenis 
 
 
 

Enerģētikas  
projekti 

Enerģētikas  
projekti 

Enerģētikas  
projekti 

Telpiskā plānošana 

Enerģētikas plānošana 

Sociāli-ekonomiskais konteksts 

 
Enerģētikas plāni 
/projekti: 
 
• Akceptēti 
• Realizējami 
• Finansēti 
 
  



Zemgales Reģionālās darba grupas izveidošana 

Darba grupas koordinators – Zemgales Plānošanas reģions 
(ZPR) 
 
Sadarbības partneris – Baltijas Vides Forums 

 
Balstoties uz ZPR Enerģētikas darba grupu 

(22 pašvaldības) 
 

 
 
Izveidota Zemgales Reģionālā darba grupa, iesaistot  

Zemgales Enerģētikas aģentūras, 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes, 

transporta nozares ekspertus, uzņēmējus un 
nevalstiskas organizācijas 

  



Reģionālo darba grupu (RLL) aktivitāšu secība  

«Prāta vētra» – vajadzību un 
prioritāšu noteikšana 

Konsultācijas Prioritāšu apstiprināšana 

Plāna koncepcijas izstrāde Neaptverto 
jomu analīze 

Prioritāšu 
noteikšana 

Esošās situācijas apzināšana Konteksta 
analīze 

Enerģētikas Rīcības plāns Aktivitāšu plānošana 

Konsultācijas Plāna akceptēšana 



Zemgales Reģionālās darba grupas pieeja plānošanai 

 
•  

  

Zemgales Plānošanas reģiona 
Enerģētikas rīcības plāna sadaļa 

«Atjaunojamās enerģijas 
izmantošanas perspektīva 

transportā Zemgales reģionā» 
2018 – 2025 

AER perspektīvas izvērtēšana 
Zemgales reģionā 

Diskusija par risinājumiem 
AER izmantošanai 

transportā 

Diskusija par 
alternatīvo 

degvielu ražošanu 
un izmantošanu 

Zemgalē  

Mazās darba 
grupas 
sanāksmes 

14.09.2016 

26.09.2017 

07.02.2018 

Rezultāti no 
Konteksta analīzes 

un vajadzību  
apzināšanas un 

prioritāšu 
noteikšana 



Zemgales Reģionālās darba grupas dalībnieku atziņas 

• Reģionālā darba grupa ir praktiski izmantojama pieeja 
integrētai un ilgtspējīgai enerģētikas plānošanai 
 

• «Stiprās» puses: 
• Regulāras tikšanās, iesaistot pārstāvjus no dažādām 

jomām un sektoriem 
• Iepazīstināšana ar labas prakses piemēriem  
• Interaktīvas diskusijas, izmantojot inovatīvas dalībnieku 

iesaistīšanas metodes un secīgu pieeju jautājumu 
risināšanai 

 

• Ierosinājums darba grupas turpināšanai: 
      formalizēt sadarbību Zemgales Reģionālās darba grupas 
       ietvaros, parakstot sadarbības vienošanos starp 
       iesaistītajām institūcijām 



Paldies! 
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