Interaktīvā apmācības semināra
Klimats un energopārvaldība. Izaicinājumi un iespējas
2015.gada 30.septembrī Jelgavā, viesnīcā Hotel Jelgava
dienas kārtība1
9:00-9:30

Dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija

9:30-9:40

Semināra atklāšana
Marika Rošā un Aiga Barisa, Ekodoma

9:40-10:20

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

10:20-10:40

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

10:40-11:25

Pirmie soļi – energopārvaldība un enerģijas patēriņa datu uzskaite.
Ar ko sākt?
Energopārvaldība pašvaldībā un kāpēc par to vajadzētu domāt? Kāds ir
process un kas ir iesaistītās puses? Kādus mērķus izvirzīt? Pašvaldību
pieredze
Marika Rošā, Ekodoma; Egils Ķuzis, Saldus novada pašvaldība

11:25-12:00

Kafijas pauze

12:00-12:45

Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazināšana un
gaisa kvalitāte pašvaldības, daudzdzīvokļu un rūpniecības ēkās
Mikroklimats un gaisa kvalitāte renovētajās ēkās. Vēsturiskās ēkas un
iespējamie energoefektivitātes risinājumi
Kristaps Kašs, Ekodoma

12:45-13:30

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

13:30-14:00

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

14:00-14:30

Kafijas pauze

14:30-15:30

Diskusiju laikā meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem:
 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?

15:30-16:30

Noslēdzošā diskusija

Dalība seminārā ir bez maksas. Šie apmācības kursi tiek organizēti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursa „Kapacitātes
celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projekta
“Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros. Projektu koordinē SIA
„Ekodoma” sadarbībā ar Jūrmalas, Salaspils un Saldus pašvaldībām.

