
  

 

 

 
 

Seminārs 
 

ENERGOEFEKTIVITĀTE MĀJSAIMNIECĪBĀS. SOLI PA SOLIM. 

 
2022. gada 12. jūlijā, plkst. 16:00-19:00 
Valmieras Kultūras centra 3. stāva zālē 
(Rīgas iela 10, Valmiera) 

 

PROGRAMMA 
 

Seminārs ir bez maksas; nepieciešams iepriekš reģistrēties.  
Lūdzam reģistrēt savu dalību seminārā šajā saitē:  https://ej.uz/SmartLiving-Valmiera  
 

15:30-16:00  Reģistrācija, kafija un uzkodas  

16:00-16:05 
Ievadvārdi 
Edgars Augustiņš, Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts 

16:05-16:35 
Ceļā uz Ilgtspējīgu Enerģijas un Klimata Rīcības plānu 
Valmieras novada pašvaldības pārstāvis 

16:40-17:00 
Apkure no fosilā kurināmā uz atjaunojamiem energoresursiem 
Māris Mileika, SIA Commodus pārstāvis 

17:05-17:25  
Iepazīstieties ar jauno ES energomarķējumu: galvenās iezīmes, produktu grupas un 
marķējuma vadlīnijas. 
Anda Jēkabsone, SIA Ekodoma projektu vadītāja, projekta LABEL2020 pārstāve 

17:30 -17:50 
Atbalsts privātmāju energoefektivitātes uzlabojumiem VAI elektroenerģijas ražošanai  
Olita Untāla, Vidzemes reģiona vadītāja finanšu institūcijā ALTUM 

17:55-18:15 
Atbalsta programma atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās 
Gatis Zamurs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais 
sekretārs 

18:20-18:40 
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu? 
Krišs Zēmelis,  saules paneļu mikroģenerācijas sistēmu projektu vadītājs, SIA Solar XPro 

18:45-18:50  
Ieskats projektā “Smart Living”. Interaktīvs bezmaksas rīks mājsaimniecības 
energoefektivitātes izvērtējumam livingsmart.io  
Edgars Augustiņš, Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts 

18:40-19:00 Tīklošanās 

 
Svarīgi! Ja būsiet reģistrējies/-usies, tomēr kādu iemeslu dēļ uz semināru netiksiet, lūdzu, informējiet organizatorus, rakstot e-pastu uz 
eva.meijere@vidzeme.lv vai zvanot pa tālr. 29374285! Šī informācija mums ir būtiska, lai organizētu kafijas galdu.  

Jautājumiem: Eva Meijere, "Smart Living" projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: eva.meijere@vidzeme.lv, mob.t. +371 
29374285  

Informācijai: Pieredzes apmaiņas seminārs tiek organizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Praktiski 
risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai” (Smart Living) ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu 
dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas resursu izmantošanu Latvijā un Igaunijā, apvienojot abu valstu zināšanas un partneru organizāciju 
kompetenci. Latvijā projektu īsteno Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā – Tartu reģionālā enerģētikas 
aģentūra. Vairāk par projekta aktivitātēm un iepriekš organizēto semināru video ieraksti >> šeit <<.  
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