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Energopārvaldība Vidzemē
• 3.11.2016. Gulbene - aptauja par apmācību tēmām.
• «Enerģētikas politika Latvijā» J.Spiridonovs

• 20.04.2017. Smiltene

• «Esošā energosaimniecība, kas tas ir un kā to aprakstīt» Dz.
Jaunzems
• «Energopārvaldība pašvaldībās» EM
• Citu energoprojektu pieredze Zemgalē , Baltijas Vides
forums

• 31.05.2017. Cesvaine

• «Datu apkopošana un datu bāzes izveide» Dz. Jaunzems
• «Energopārvaldnieks un enerģijas patēriņa datu
apkopošana un analīze. Praktiskā pieredze.» SIA Ekodoma

• 29.06.-30.06.2017. Liepāja un Jelgava

• «Ko darīt ar datiem» Dz. Jaunzems.
• «Kā vedot energoefektīvu sabiedrību ar pašu iedzīvotāju
palīdzību?» M.Muiste

Seminārs

• 16.oktobrī plkst. 15.15 tiešsaistē būs pieejams
seminārs/lekcija par Energoefektivitātes
pasākumiem, kas ļauj samazināt eketroenerģijas
patēriņu gan mājsaimniecībās, gan arī uzņēmumos,
t.sk. valsts un pašvaldību iestādēs.
• Semināru vadīs SIA “Gercini” pārstāvis, un semināra
laikā tiks demonstrēta arī Elektromonitoringa ierīce
GDog600.
• Semināra mērķauditorija – skolu personāls.
• Saite uz tiešraidi būs meklējama VPR Facebook lapā.
Lekcijas ilgums aptuveni 40 min
• Seminārs tiek organizēts Igaunijas-Latvijas
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta
Nr.Est-Lat 21 “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”
ietvaros.

Energopārvaldība Vidzemē

Tehnoloģijas – energoefektivitāte un
atjaunojamie energoresursi: Ēkas,
apgaismojums, energoapgāde –
siltumenerģija un elektroenerģija

Energoefektīva ilgtspējīga sabiedrība – lai
uzrakstītā stratēģija būtu dzīvotspējīga, tā ir
jābalsta uz faktiskām cilvēku vajadzībām un
viedokļiem, piedāvājot inovatīvus,
mūsdienīgus risinājumus un metodes

2017./2018. gads
Energopārvaldnieku
apmācības

2018.gada maijs

2018.gada augusts

Ilgtspējīgas enerģētikas
attīstības stratēģija VPR
(Regional Vision for
Sustainable Energy
Future)

Ilgtspējīgs enerģētikas
rīcības plāns Vidzemes
plānošanas reģionā
(Roadmap for Energy
Future 2050)

2018.gada augusts
Energoplānu
izstrāde (Regional
Action Plans)

Energopārvaldība Vidzemē 2017. – 2018.

Zemas temperatūras centrālās apkures sistēmas tehnoloģijas
Baltijas jūras reģionam (Low Temperature District Heating for the
Baltic Sea Region, LowTEMP)
Mērķis:
• Pielietot zemas temperatūras tehnoloģiju optimizējot esošās centrālapkures
sistēmas vai izveidojot jaunu infrastruktūru;
• Samazinātas temperatūras rezultātā mazināt siltuma zudumus, nodrošinot
ekonomisku ieguvumu

• Integrēt AER izmantošanu zemas temperatūras apkures sistēmas
nodrošināšanai.
Mērķa grupas - centrālapkures pakalpojuma sniedzēji, pašvaldības,
pakalpojuma saņēmēji

Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
ieviešanai (Effective Financing Tools for implementing Energy Efficiency in Buildings,
EFFECT4buildings)
Mērķis:

• Ēku energoefektivitātes palielināšana pilnveidojot iesaistīto pušu zināšanas energoefektivitātes
pasākumu plānošanai un īstenošanai ēku renovācijā.
• Apkopota un analizēta katras valsts pieredze par esošajiem finanšu instrumentiem un pielietotajām
tehnoloģijām;

• Pilnveidoti esošie un izstrādāti jauni ēku renovāciju finansēšanas modeļi;
• Īpaši pielāgotu tehnoloģisko risinājumu, izmantojot AER, izstrādāšana energoefektivitātes uzlabošanai;

• Pašvaldību un daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotāju, iedzīvotāju zināšanu papildināšana par pašu
saražotās enerģijas efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Mērķa grupas - māju iedzīvotāji, darbinieki, kas ikdienā uzturas pašvaldībai piederošās ēkās, ēku
apsaimniekotāji, ēku vecākie, finanšu pakalpojumu sniedzēji, potenciālie investori.

“Ieinteresēto pušu iesaiste
un to loma
energoplānošanas
procesā”
Kāpēc ir svarīgi iesaistīt
iespējami visas ieinteresētās
puses, kam ir būtiska loma
energoplānošanas procesā, un
kā to paveikt pēc iespējas
efektīvi? Kā novērtēt, vai
sadarbība ir bijusi veiksmīga?

“Energoplāns kā
instruments esošās
energosaimniecības
attīstībai, tā saturs un
darbības pamatprincipi”
Kas jāietver energoplānā?
Piemēri energoplāna izstrādē
un ieviešanā.

“Finansējuma piesaiste un
projekta pieteikuma
rakstīšana Eiropas mēroga
programmām ”
Kā izveidot loģisku saikni starp
projekta mērķiem,
uzdevumiem, indikatoriem un
resursiem? Kā atrast labus
projekta partnerus, sadarbība
ar ieinteresētajām pusēm
projekta izstrādes laikā? Kā
pareizi un loģiski sadalīt visu
apjomu projekta darba pakās?

Tēma #4 “Energoplānošana”

