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Plānošana Zemgales reģionā

• Ilgtermiņa plānošanas dokumenti
Attīstības stratēģija 2015-2030

e-Mobilitātes plāns 2020-2030

•Vidēja termiņa plānošanas dokumenti
Attīstības Programma 2015-2020

Enerģētikas Rīcības plāns 2012-2020
Zaļā transporta sadaļa ERP 2018-2025

Enerģētikas Rīcības plāns 2018-2025 



Attīstības stratēģija 2015-2030

2 stratēģiskās ilgtermiņa prioritātes, kas saistītas 
ar CO2 efekta samazināšanu:

Inovatīva un eko-efektīva ekonomika

Daba kā nākotnes kapitāls



INTERREG IV C programme project EU 2020 Going Local (From detached Lisbon and Gothenburg Strategies to 
a regionalised indigenous EU 2020) 

2010 – 2012

Izstrādāts pirmais Zemgales Enerģētikas rīcības plāns 2012-2020

2 sadaļas – Atjaunojamie energoresursi un Energoefektivitāte 



Intelligent Energy Europe

‘’Build up skills – Latvia’’ 

01.11.2011. – 01.05.2013.

‘’BUILD UP Skills FORCE ’’ 

01.11.2013. – 30.04.2016.



Sadarbība ar Zemgales Reģionālo Enerģētikas Aģentūru (ZREA) 



ZREA darbība – gan praktiska, gan projekti

• gan praktiska – ēki siltināšanas u.c.pasākumi un projekti

• gan sadarbības projekti, atbalsta vēstules vajadzības gadījumos ZPR un ZREA



INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekts BEA-APP (Baltijas Enerģetikas 
teritorijas – Plānošanas perspeltīvas) 

Marts, 2016 – Februāris 2019

1.16 pašvaldību Enerģētikas Rīcības plānu 2018-2025 izstrāde

2.Zemgales reģiona Enerģētikas rīcības plāna 2018-2025 izstrāde

Šie dokumenti ietver 3 sadaļas, kuras reģiona plānā šoreiz nav kā atsevišķas sadaļas, bet ir 
integrētas enerģijas ražošanā un patēriņā:
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HORIZON 2020 programmas projekts INTENSSS-PA

Februāris, 2016 – Jūlijs, 2018

Zaļā transporta sadaļas izstrāde Zemgales Enerģētikas Rīcības plānam 2018-2025.



INTERREG EUROPE programmas projekts e-MOPOLI

Zemgales plānošanas reģiona Mobilitātes plāna izstrāde

Kā galvenā sadaļa e-mobilitāte

Plānošanas procesa integritāte nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī



INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekts SOHJOA-BALTIC

Oktobris, 2017 – Septembris, 2020

Bezvadītāja sabiedriskā transporta veicināšana:

Tehniskā izpēte pilotteritorijās (Jelgava, Aizkraukle)

Paraugdemonstrējumi (Maijs, 2020)

Darbības / operacionālo modeļu izstrāde

Likumdošanas rekomendācijas LV





Nākotnes projekti (tiks iesniegti, gaidīs apstiprināšanu)

Zviedru institūta finansējums
Baltijas reģiona biogāzes kā alternatīvas transporta degvielas veicināšana aprites ekonomikā 

Projekts kā «sēklas nauda», tiks sagatavots liela projekta pieteikums neapstiprinātā BABINO jeb 
Baltic Biogas Hubs vietā.

BJR programmas projekta turpinājums
Baltijas enerģētikas teritorijas darbībā (BEA-ACT)



Sadarbība ar pašvaldībām

• Ļoti svarīgs aspekts – ieinteresētas pašvaldības

• Dalība monitoringa sistēmas ieviešanā

• Iepriekšējā periodā 2012.-2018. aktīvākās pašvaldības:
Iecavas novads 

Bauskas novads

• Kādi varētu būt mazaktivitātes vai inertuma iemesli?

Patiess administratīvā resursa trūkums

Plānošana, projekti, enerģētikas joma nav prioritāte

Cilvēka faktors



Nākotne šodienā



Paldies par uzmanību!

Raitis Madžulis
Zemgale Planning Region

+371-63028085
zpr@zpr.gov.lv




