
 

 

Enerģijas dienas 

Rekomendācijas organizatoriem 

 

Izmantojiet dienu, lai izmainītu rītdienu! 

 

 

Cilvēki, kuri pieņem lēmumus rūpniecībā, biznesā un  ir galvenais balsts tam, ka Eiropa pašlaik 

ir pasaules līderis ilgspējīgas enerģijas projektos un tehnoloģijās. Mūsu uzdevums ir garantēt, ka 

Eiropas pilsoņi saprot iespējas, kas tiek piedāvātas caur šīm tehnoloģijām un kopīgajām  tāda 

veidā, ka enerģijas potenciāla intelektuālā izmantošana tiek pielietota pilnībā. 

„Ilgtspējīga enerģija Eiropā kampaņa tiek rīkota ar mērķi nodrošināt, ka mēs, kā Eiropas 

pilsoņi, intelektuālāk izmantojam enerģiju visos aspektos mūsu ikdienas dzīvē – mūsu mājās, 

skolās, birojos un transporta līdzekļos. 

Sekojošajās direktīvas ir paredzētas katram, kas vēlas sarīkot enerģijas dienas iniciatīvu savā 

apgabalā, izmantojot  visas Eiropas veiksmīgo pasākumu pieredzi. 

 

 

 

Enerģijas dienas 

Direktīvas organizatoriem 

 

 

Nākamā informācija mērķis palīdzēt Jums veiksmīgi plānot un īstenot enerģijas dienas iniciatīvu 

jūsu apgabalā. 

 

Šeit Jūs atradīsiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem: 

 

1. Kas ir „Enerģijas Diena”? 

2. Kāda ir Enerģijas Dienu mērķauditorija? 

3. Kādus darbības veidus iekļauj enerģijas diena? 

4. Vai enerģijas diena var būt savienota ar esošajiem pasākumiem? 

5. Kādi ir noteicošie elementi enerģijas dienas sekmīgai plānošanai? 

6. Kā es varu izvēlēties pareizo notikumu manai iniciatīvai? 

7. Kā es varu garantēt manas iniciatīvas atspoguļošanu mēdījos? 

8. Vai man vajag rīkot preses konferenci? 

 

1. Kas ir „Enerģijas diena”?  

 

Enerģijas dienas mobilizē patērētājus, uzņēmējus un cilvēkus, kuri pieņem lēmumus. Tie ir PR 

notikumi, demonstrācijas plašai auditorijai, ka ilgspējīgas enerģijas tehnoloģijas ir rentablas un 

labākas priekš apkārtējās vides. Parasti šī darbība iekļauj: 

- Izglītojošas aktivitātes un programmas, motivējot cilvēkus ņemt vērā enerģijas 

efektivitātes un atjaunojamās enerģijas svarīgumu un izdarīt pozitīvo izvēli par enerģijas 

ražošanu un patēriņu nākotnē. 

- Atvērtās durvju dienas, kas veicin publiku aplūkot novatoriskos soļus, kādus 

organizācijas sper lielākas enerģijas efektivitātes un / vai atjaunojamās enerģijas 

lietošanas virzienā. 

- Izstādes un gadatirgi, kuros sabiedriskas vai privātas organizācijas patērētājiem 

demonstrē savas modernās enerģijas tehnoloģijas. 



- Vizītes gidu pavadībā uz kompānijām vai privātajām mājām ar sekmīgiem ilgspējīgas 

enerģijas jaunievedumu piemēriem. 

- Atklātas ceremonijas un izstādes, vitrīnas ar atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, 

enerģijas efektivitātes metodēm jeb alternatīviem transportlīdzekļiem.   

 

 

 2. Kāda ir Enerģijas Dienu mērķauditorija? 

 

Enerģijas dienas var uzrunāt ieinteresētās puses, tai skaitā privātās kompānijas un 

sabiedriskās iestādes/organizācijas. Tomēr enerģijas dienas galvenais uzdevums ir 

paaugstināt sabiedrības - gan pieaugušo, gan bērnu informētību. 

 

3. Kādus darbības veidus iekļauj enerģijas diena? 

 

Parasti, organizējot aktivitātes vietējā, reģionālajā vai nacionālajā līmenī konkrētā laika 

periodā, Jūsu ieplānoto aktivitāšu veidi var būt dažādi. Parasti tie iekļauj vienu vai vairākas 

aktivitātes: 

- Vizītes un ekskursijas gidu pavadībā uz uzņēmumiem, sabiedriskām iestādēm, 

privātām mājām vai citām organizācijām, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas 

avotus vai ievieš enerģijas efektivitātes tehnoloģijas. (Piezīme: gidu kvalitāte ir 

būtiska pasākuma sekmīgai norisei). 

- Izglītojošās aktivitātes un programmas palīdz bērniem atklāt un uzzināt par 

enerģijas efektivitātes tehnoloģijām un  atjaunojamo enerģiju. 

- Atvērtās durvju dienas, kuru laikā publika apmeklē uzņēmumus, lai vairāk 

uzzinātu par enerģijas efektivitāti un atjaunojamās enerģijas izmantošanu. 

- Izstādes un gadatirgi, kur sabiedriskās un privātās organizācijas demonstrē un 

izskaidro  tehnoloģijas  publikai. 

- Atklāšanas ceremonijas, inaugurācijas un ekspozīcijas ar nolūku iepazīstināt 

publiku ar novatoriskām atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, efektīvas enerģijas 

vai alternatīvas veida transporta līdzekļiem. 

 

4. Vai enerģijas diena var būt savienota ar esošajiem pasākumiem? 

 

Jā, enerģijas dienas var būt plānotas kā jaunas iniciatīvas vai kā eksistējoša projekta vai 

programmas daļa. 

 

 

 

5. Kādi ir noteicošie elementi enerģijas dienas sekmīgai plānošanai? 

 

Enerģijas dienas organizācija ir vienkārša, līdzko daži būtiski faktori ir noteikti. 

 

Galvenie  faktori: 

 

- Pasākuma koncepcija 

- Iekšējā organizācija (atbalsta komanda, partneri) 

- Loģistika (notikuma vieta, organizācija, aprīkojums) 

- Pasākuma reklāma (kontakti, sakari ar preses pārstāvjiem, ) 

- Notikuma novērtējums 

- Rezultātu izplatīšana 

- Nākamo enerģijas dienu plānošana 

 



      rekomendācijas: 

 

- Iesaistiet jūsu vietējās / reģionālās varas iestādes kā galvenos pasākuma atbalstītājus; 

izskaidrojiet šāda pasākuma politiskos ieguvumus;  

- Atrodiet uzņēmumus un rūpniecības pārstāvjus, kas ir gatavi atvērt sava uzņēmuma 

durvis plašākai publikai un paradīt savu enerģijas lietošanas un saglabāšanas koncepciju; 

- Atrodiet citas sabiedriskās iestādes un skolas, kas būtu ieinteresētas atbalstīt jūsu 

iniciatīvu; 

- Izveidojiet Jūsu projekta VIP daļu –motivējiet viņu klātbūtni kā nozīmīgu iespēju 

piedalīties sabiedrības informētības veicināšanā; 

- Apmeklējiet Ilgspējīgas Enerģijas dienu katalogu internetā, lai saņemtu pārskatu par 

visām esošajām aktivitātēm; 

- Kontaktējieties, tieši vai caur kampaņas komandu, ar citiem Enerģijas Dienu 

organizētājiem, lai saņemtu ieteikumus. 

 

Praktiskās detaļas: 

 

- Izveidojiet ceļvedi Jūsu iniciatīvai, lai ieinteresētu publiku; 

- Organizējiet informatīvas demonstrācijas dažādās vietās 

- Jūsu izvēlētajai norises vietai jābūt elastīgai, lai atbilstu Jūsu prasībām; būtu pieejama 

invalīdiem; un varētu nodrošināt adekvātu tehnisko atbalstu. 

 

Lietas, no kurām jāizvairās: 

 

- Nav stratēģiskā plāna 

- Aptuvena plānošana 

- Zema mērķtiecība 

- Zemi kvalificēta komanda 

 

6. Kā es varu izvēlēties pareizo notikumu manai iniciatīvai? 

 

Ir sekmīgi modeļi, kuri ir bijuši efektīvi lielas sabiedrības auditorijas mobilizācijā. Ir svarīgi, 

ka komunikācijas kanāls tiek piemērots uzdevumam, mērķa auditorijai un konkrētajai vietai. 

Sekojošie paraug modeļi apraksta enerģijas dienu iniciatīvu daudzveidību, kuras ir bijušas 

veiksmīgi organizētas un augsti novērtētas, lai tās izmantotu kā paraugu.  

 

 

1. Modelis 

- Gadatirgus un kongress par atjaunojamo enerģiju; 

- Komunikācija, sadarbības tīkls un kontaktēšanas iespējas atjaunojamās enerģijas 

tehnoloģiju ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, valsts pārstāvjiem, profesionāļiem 

un gala patērētājiem;  

- Darba grupas, semināri un forumi par atjaunojamās enerģijas daudzveidību un 

energoefektivitāti; 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas. 

 

      2. Modelis 

- Semināri par dažādām enerģijas tēmām ar referātiem un diskusijām 

- Specializētās izstādes, kurās uzņēmumiem tiek dota iespēja izstādīt un prezentēt 

inovatīvus energoefektivitātes produktus un pakalpojumus 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas 

 



     3. Modelis 

- Izstādes ar uzņēmumu un organizāciju piedalīšanos, kuri specializējas ilgspējīgā 

būvniecībā, ekoloģiski draudzīgos celtniecības materiālos, atjaunojamās enerģijas 

sistēmās un citās augstas efektivitātes produkcijās dzīvojamajām mājām un visu veidu 

ēkām; 

- Sabiedriskie semināri par enerģijas jautājumiem, demonstrācijas un speciālas atrakcijas; 

- Ekskursijas apmeklētājiem, ar demonstrācijām izstādes laikā; 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas. 

 

    4. Modelis 

- Izstāde par klimatu publikai un skolām, kas interaktīvā veidā parāda zemes trauslo 

ekosistēmu; 

- Darba grupas par klimata izmaiņām, atjaunojamās enerģijas avotiem un enerģijas 

saglabāšanas problēmām; 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas. 

 

 

 

5. Modelis 

- Gadatirgi ar interaktīviem stendiem, ar kuriem izstādes dalībnieki uzrunās auditoriju, , 

(sākot no spuldzītēm, beidzot ar solārās enerģijas sistēmām); 

- Aktivitātes bērniem, piemēram, stāstot stāstus, ar mērķi veicināt viņu ekoloģisko apziņu; 

- Semināri ar specializētajiem referentiem par enerģiju / apkārtējo vidi; 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas. 

 

 

6. Modelis 

- Konference vidusskolniekiem; 

- Darba grupas par ar enerģiju saistītām problēmām (piemēram, mazās ūdens 

elektrostacijas, ūdeņraža un degvielas šūnas, bioenerģija, vēja enerģija, saules enerģija, 

enerģijas saglabāšana, siltumnīcas gāzes, „pasīvās” mājas utt.), ko vada pārstāvji no 

dažādām asociācijām, iestādēm un uzņēmumiem; 

- Skolēnu prezentācijas un diskusijas, projektu apspriešana; 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas. 

 

7. Modelis 

- Apziņas veicinoši pasākumi par atjaunojamās enerģijas avotu derīgumu iedzīvotājiem: 

o publikai, caur filmām par atjaunojamo enerģiju, preses relīzēm un semināriem par 

atjaunojamās enerģijas avotiem un to tehnisko un ekonomisko izdevību; 

o ekspertiem, caur semināriem par biomasas lokālo izmantošanu un perspektīvām, 

biogāzi, saules enerģiju, siltuma pumpjiem, vēja enerģiju un ūdens enerģiju; 

o bērniem, caur filmām (filmas skolniekiem par atjaunajamo enerģiju) un 

zīmēšanas sacensības (labāko bērnu gleznu izstāde un apbalvojuma ceremonija); 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīze, preses konference un intervijas. 

 

8. Modelis 

- Vakara pasākumi pilsētas administratīvajos rajonos; 

- Teatrālas izrādes sākumskolas un vidusskolas skolēniem – saistībā ar enerģijas tematiem; 

- Komiskas tērpu skates par „Enerģiju un apkārtējo vidi”; 

- Starptautiska konference, piesaistot dažādus ekspertus enerģijas un vides jomā, lai 

paradītu šo nozaru izdevību tūrismā, būvniecībā un skolās; 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas 



 

 

Vietējās ekskursijas 

 

9. Modelis 

- Vietējās enerģijas un vides plāna prezentācijas; 

- Konference, kura notiek multifunkcionālā telpā plašai publikai (sākot no ieinteresētajām 

pusēm līdz iedzīvotājiem, sabiedriskajām iestādēm, skolniekiem un pasniedzējiem) ar 

izcilu referentu piedalīšanos; 

- Nozīmīgas vietas atklāšana, kurai seko ekskursija gida pavadībā; 

- Nobeiguma forums; 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas. 

 

10. Modelis 

- Simpozijs „pasīvajās mājās” ar tehniskas un zinātniskas informācijas pasniegšanu 

ieinteresētajām pusēm (būvētāji, būvniecības kompānijas, valdības iestādes utt.), 

starpniekiem (arhitekti, tehniskie biroji, konsultanti, utt.), kompānijas (būvētāji, montētāji 

utt.); 

- Forums par tehnoloģijām ar dažādu referentu komentāriem par problēmām, kas saistītas 

ar „pasīvajām mājām”; 

- Interaktīvas ekskursijas uz „pasīvajām mājām” un zemas enerģijas patēriņa mājām ar 

dalībnieku apmācību kā šī mājas funkcionē un kā tās tika uzceltas; 

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas 

 

11. Modelis 

- Atvērtās durvju dienas un ekskursijas gidu pavadībā uz privātajām mājām, 

sabiedriskajām ēkām un kompānijām, kas izmanto saules enerģiju, otrreizēju siltuma 

izmantošanu, biomasu, vēja enerģiju, lietus ūdeni utt.; 

- Praktiska apmeklētāju iepazīstināšana par atjaunojamās enerģijas iespējam, 

pielietojamību un izdevīgumu un enerģijas efektivitāti;  

- Kontakti ar mēdijiem - preses relīzes, preses konference un intervijas 

 

 

7. Kā es varu garantēt manas iniciatīvas atspoguļošanu mēdijos? 

 

Masu informācijas līdzekļu ieinteresēšana par pasākumu var būt grūts uzdevums. Zemāk ir 

pamatdomu pārskats, kuri ir jāatceras, kad Jūs plānojat šo projekta aspektu. 

 

Panākumu atslēgas: 

- Identificējiet vietējos, reģionālos vai nacionālos žurnālistus, kas ir ieinteresēti vides vai 

enerģijas jomā; 

- Izmantojiet atjauninātu datu bāzi par vietējiem, reģionālajiem vai nacionālajiem 

žurnālistiem no preses vai audiovizuālajiem masu mēdijiem; 

- Uzturiet personiskus kontaktus ar presi; 

- Kontaktējieties ar žurnālistiem, kuri parāda jūsu notikuma būtiskākos elementus; 

- Regulāri kontaktējaties pa e –pastu sākot ar divām nedēļām pirms pasākuma līdz vienai 

dienai pirms notikuma; 

- Piedāvājiet pirmšķirīgu stāstu; 

- Nodrošiniet ar pievilcīgām fotogēniskām bildēm; 

- Nodrošiniet VIP klātbūtni, tai skaitā pārstāvjus no politikas, biznesa un izglītības jomām; 

- Nodrošiniet iespēju intervēt VIP personas; 



- Nodrošiniet skaidru informāciju par jūsu iniciatīvas ietekmi  debatēs par ilgspējīgu 

enerģiju, klimata izmaiņām un zemes resursiem. 

 

Lietas no kuriem jāizvārās: 

 

- Finansiāls piedāvājums žurnālistiem kā pamudinājumu reportāžai par notikumu; 

- Nepietiekoši iepriekšējie kontakti ar žurnālistiem; 

- Aicināt sadarboties žurnālistus, kuri nepārzina vides vai enerģijas sfēras; 

- Neveiksmīga enerģijas dienas aktivitāšu un laika plānošana – vienlaicīgi ar citiem 

notikumiem.; 

- Novecojušas žurnālistu un mēdiju pārstāvju datu bāzes izmantošana. 

 

 

8.Vai  vajag rīkot preses konferenci? 

 

Enerģijas dienas parasti tiek uzsākti ar preses konferenci un iekļauj vietējo, reģionālo un 

nacionālo žurnālistu . Labs atspoguļojums mēdijos ir centrālā pasākumu reklamēšana, kas 

piesaista publikas interesi un katru gadu piesaista lielāku skaitu enerģijas sfēras pārstāvju un 

dalībnieku. 

 

 

 


