Interaktīvā apmācības semināra
Klimats un energopārvaldība. Izaicinājumi un iespējas
2015.gada 12.novembrī viesnīcā “Radi un draugi”, Mārstaļu ielā 3
dienas kārtība1
9:00-9:30

Dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija

9:30-9:45

Semināra atklāšana un kopsavilkums par reģionālo semināru
rezultātiem
Aiga Barisa, Ekodoma

9:45-10:15

Klimata pārmaiņu būtība un nozīmība Latvijā. Vai mūsdienu
infrastruktūra ir pielāgota klimata pārmaiņām. Klimata sasaiste
ar energopārvaldību un ISO 50001 standartu
Aiga Barisa, Ekodoma

10:15-10:35

Cik energoplānošana un klimata pārmaiņu jautājumi ir svarīgi no
valstiskā viedokļa? Vai un kāds finansējums ir paredzēts?
Gustavs Gudzuks, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Pirmie soļi – energopārvaldība un enerģijas patēriņa datu
uzskaite. Ar ko sākt?

10:35-11:15

Energopārvaldība pašvaldībā un kāpēc par to vajadzētu domāt? Kāds ir
process un kas ir iesaistītās puses? Kādus mērķus izvirzīt? Pašvaldību
pieredze
Marika Rošā, Ekodoma; Mareks Kalniņš, Salaspils novada dome

11:15-11:35

Kafijas pauze

11:35-12:10

Mikroklimats un gaisa kvalitāte renovētajās ēkās. Vēsturiskās
ēkas un iespējamie energoefektivitātes risinājumi
Kristaps Kašs, Ekodoma
Energoapgādes kartēšana

12:10-12:45

Kāpēc un kā prognozēt siltuma slodzi ilgtermiņā? Kas ir energoapgādes
kartēšana? Piemēri un pieredze
Agris Kamenders, Ekodoma

12:45-13:15

Kāda ir nozīme uzvedības maiņai un cik sarežģīti ir to mainīt?
Piemēri dažādām nozarēm
Līga Žogla, Ekodoma

13:15-13:35

Kafijas pauze

13:35-15:00

Diskusiju laikā diskutēsim par to:
 Kāpēc un kā iestrādāt ilgtermiņa klimata mērķus pašvaldību, valsts
un uzņēmumu stratēģiskajos dokumentos?
 Kā nodrošināt energoplānos noteikto enerģijas un emisiju
samazināšanas pasākumu sistemātisku ieviešanu un monitoringu?
 Vai un kā izvirzīt ambiciozākus klimata un enerģijas mērķus
2030.gadam?

15:00-15:30

Noslēdzošā diskusija

D alība s eminārā ir bez maks as. Šie apmāc ības kursi tiek organizēti E iropas Ekonomikas zonas finanš u instrumenta 2 009.2 0 1 4.gada perioda programmas „N acionālā klimata politika” neliela apjoma grantu s hēmas projektu konkursa „Kapacitātes
c elš ana pētījumiem un pas ākumiem s abiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām s ekām” projekta
“Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināš anu ” ietvaros. P rojektu koordinē SIA
„E kodoma” s adarbībā ar J ūrmalas, Salaspils un Saldus pašvaldībām.

