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SEAP PLUS projekts 

• Inteliģentā Enerģija Eiropai 

• 2012. aprīlis – 2014. septembris 

• Projekta partneri – 11 ES valstis 

(13 partneri) 

• Pieredzes pārnese Latvija – 

Zviedrija 

• Latgales plānošanas reģions 

 
• Mērķis: sekmēt ilgtspējīgas enerģijas 

pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību 

iesaistīti Pilsētas mēru paktu kustībā, 

kā arī izstrādājot Ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības plānus. 

 



Latgales plānošanas reģiona pašvaldības 

 

• Pēc noteiktiem kritērijiem izvēlētas 5 

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības  

 

• Pašvaldības paraksta Pilsētu mēru paktu: 
– Domes sēdes lēmums 

– Informācija tiek nosūtīta uz Briseli 

 

• Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 

izstrāde 
– Atbildīgā persona  

– Datu uzskaites tabulas 

– Datu  savākšana  

– Esošās situācijas analīze 

– CO2 emisiju aprēķins 

– Rīcību izstrāde 

– Diskusiju seminārs ar nozaru pārstāvjiem 

– Izstrādāts plāns 

– Domes sēdē apstiprina plānu 

– Informāciju ievieto pašvaldības profilā (Pilsētu mēru 

pakts). 

 

 

 

 

Līvāni 

 

Balvi 

 

Kārsava 

 
Viļāni 

 

Ludza 

 

adhesion-form_lv.doc
Onlina_anketa_parakstot_paktu.doc
Soli_Pa_Solim_datu_apkoposana_DRAFT.xls
Copy of template_lv.xls
Diskusiju_semināri_attēli.docx
Līvānu_IERP.pdf


Projekta aktivitātes 

 

 

• Rokasgrāmata „Kā izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

plānu (IERP)” 

 

• Reģiona enerģijas sektora pārstāvju diskusija "Enerģētikas 

sektora attīstība – izaicinājumi un iespējas" 

 

• Sadarbības memorandumi datu uzskaites veicināšanai 

 

• Reģiona enerģijas dienas Balvos 

 

• Enerģijas dienas Briselē 

 

• Fonds – teritoriālais koordinators 

 

 

COM GUIDELINES JRC FORMAT_FINAL_LV.pdf
COM GUIDELINES JRC FORMAT_FINAL_LV.pdf
COM GUIDELINES JRC FORMAT_FINAL_LV.pdf
COM GUIDELINES JRC FORMAT_FINAL_LV.pdf
LVIF_koordinators.docx
LVIF_koordinators.docx
LVIF_koordinators.docx
LVIF_koordinators.docx


Turpmākās aktivitātes 

• Nacionāla līmeņa diskusiju seminārs (2014. gada septembrī) 

 

– Pilsētu mēru pakta kustības attīstības vīzija Eiropā un Latvijā 

(Brisele) 

• pievienotā vērtība pašvaldībām 

• labās prakses piemēri  

 

– Jaunā IERP monitoringa sistēma (Brisele) 

 

– Pašvaldību energoplānu un IERP sasaistes iespējas (Latvija) 

 

– Latvijas pašvaldību pieredze izstrādājot IERP (Latvija) 

 

– Enerģijas aģentūru un citu iesaistīto organizāciju loma  Pilsētu 

mēru paktu kustības attīstībā Latvijā (Latvija) 

 

 



Paldies par uzmanību! 

Projekta vadītāja: 

Aija Zučika  

aija.zucika@lvif.gov.lv 

00371 28307589 

 

 

Vairāk informācijas: 

www.pilsetumerupakts.eu 

www.seap-plus.eu 
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