EFFECT4buildings

17. jūnijs paneļdiskusija “No saules līdz elektrībai”
17. un 18. jūnijs Energopārvaldības risinājumi kaimiņu pašvaldībās
– Daugavpils, Visaginas pašvaldība Lietuvā
Aicinām līdz 11. jūnijam pieteikt savu dalību pasākumos, reģistrējoties saitē:
https://forms.gle/pjaf5aZuhNPjCEb69

Paneļdiskusija “No saules līdz elektrībai”
17. jūnijā, Cēsīs, Rīgas iela 15, Vanadziņa māja
Mērķa grupas: atjaunojamās elektroenerģijas lietotāji – valsts un reģionālās politikas veidotāji, pašvaldības,
pašvaldību ēku apsaimniekotāji, iekārtu uzstādītāji/piegādātāji un citas ieinteresētās puses
Programma (vēl tiks papildināta un precizēta)
Laiks
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30

Temats

Dalībnieki

Reģistrācija, rīta sarunas pie kafijas
Ievads – saules enerģijas pieejamība Latvijā un tirgus
tendences
Normatīvais regulējums saules enerģijas izmantošanas
jomā Latvijā

10:30 - 10:50

Kā pieslēgt saules paneļus?

10:50 - 11:10

Labas prakses piemēri Latvijā un pasaulē

11:10 - 11:50

Lai sākas paneļdiskusija “No saules līdz elektrībai”
o Izaicinājumi
o Šķēršļi un barjeras
o Iespējamie risinājumi

11:50 - 12:00

Kopsavilkums un nobeigums

Inese Dosē, pasākuma moderatore
LR Ekonomikas ministrija
Aleksandrs Gavrilovs, AS “Sadales
tīkls”
Saules enerģijas asociācija
LR Ekonomikas ministrija
AS “Sadales tīkls”
Saules enerģijas asociācija
Latvijas Pašvaldību savienība
Saules paneļu ražotājs/piegādātājs
Gulbenes novada pašvaldība
Vidzemes plānošanas reģions
Inese Dosē, pasākuma moderatore

Jautājumiem: Jānis Ikaunieks, Vidzemes plānošanas reģions, e-pasts:
janis.ikaunieks@vidzeme.lv, mob.: +371 26349224

Informējam, ka pasākums var tikt fotografēts un/vai filmēts, un pasākuma laikā iegūtie video un foto materiāli
var tikt izmantoti Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) kā valsts pārvaldes iestādes Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10.panta 7.daļā noteiktā publiskā pienākuma - informēt sabiedrību par savu darbību, izpildei. Ja pret to
iebilstat, lūdzam informēt pirms pasākuma vai pasākuma laikā.
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Energopārvaldības risinājumi kaimiņu pašvaldībās
17. un 18. jūnijs, Daugavpils un Visaginas pašvaldība Lietuvā
Mērķa grupas: Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošās pašvaldības, to publisko ēku
apsaimniekotāji, siltumenerģijas piegādātāji un pašvaldību speciālisti energoapgādes jautājumos.
Projektu “EFFECT4buildings”, “LowTEMP” un “Act NOW” asociētās organizācijas.

Programma (vēl tiks papildināta un precizēta):
17. jūnijs
12:15
12:15 - 16:00
16:00 - 17:00
18:00 - 19:30
20:00
18. jūnijs
9:00 - 10:30

Notikums
Autobuss izbrauc no Cēsīm
Ceļā uz Daugavpili, pusdienas autobusā
Energopārvaldība Daugavpilī – energoplānošana, ēku apsaimniekošana, siltumapgāde un citi
jautājumi
Objektu apskate
Vakariņas, nakšņošana Daugavpilī
Notikums
Energopārvaldība Daugavpilī – energoplānošana, ēku apsaimniekošana, siltumapgāde un citi
jautājumi

10:30 - 11:15

Ceļā uz Visaginas pašvaldību Lietuvā, pusdienas

11:15 - 15:00

Energopārvaldība Visaginas pašvaldībā pirms un pēc
Ignalinas AES slēgšanas

15:00 - 20:00

Ceļš mājup (autobuss brauks līdz Cēsīm)

Jautājumiem: Aija Rūse, Vidzemes plānošanas reģions, e-pasts: aija.ruse@vidzeme.lv
mob. +371 26400288

Informējam, ka pasākums var tikt fotografēts un/vai filmēts, un pasākuma laikā iegūtie video un foto materiāli
var tikt izmantoti Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) kā valsts pārvaldes iestādes Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10.panta 7.daļā noteiktā publiskā pienākuma - informēt sabiedrību par savu darbību, izpildei. Ja pret to
iebilstat, lūdzam informēt pirms pasākuma vai pasākuma laikā.

