
 
 

Tiešsaistes semināri (vebināri) par centralizētās siltumapgādes sistēmu 

modernizācijas izaicinājumiem un iespējām. 

 

ES programmas “Horizonts 2020” projekts “Centrāleiropas un Austrumeiropas 

centralizētās siltumapgādes sistēmu (CSAS) darbības uzlabošana” (KeepWarm Nr. 

784966) 

 

Mērķauditorija – siltumapgādes uzņēmumi, pašvaldības, finanšu institūcijas, NVO, iedzīvotāji, 

namu apsaimniekotāji, tehnoloģiju piegādātāji, u.c. 

Sakarā ar Covid-19 izplatības risku seminārs notiks attālināti – sadalot to 4 īsās vebināru 

sesijās. 

Trešais vebinārs notiks 17.06.2020. (trešdien), plkst. 10:00 – 11:30 un tiks veltīts 

tēmai: 

Centralizētās siltumapgādes nākotnes izaicinājumi un iespējas 

LAIKS TĒMA PREZENTĒTĀJI 
9:55 – 10:00 Pieslēgšanās tiešsaistes semināram. 

10:00-10:05 Ievads, atklāšana. Inga Kreicmane, 
Zemgales reģionālās 
enerģētikas 
aģentūras direktore 

 
10:05-10:20 Centralizētās siltumapgādes 

nākotnes izaicinājumi un 
iespējas. 

Ina Bērziņa–Veita, 
Latvijas 
siltumuzņēmumu 
asociācijas 
prezidente 

 10:20 – 10:25 Jautājumi un atbildes. 

10:25-10:40 Centralizētās siltumapgādes 
loma viedajā energoapgādē. 

Gatis Bažbauers, 
Rīgas tehniskās 
universitātes 
profesors  

 10:40 - 10:45 Jautājumi un atbildes. 

10:45-11:00 Kā iespējot dekarbonizāciju ar 
centralizēto siltumapgādi. 

Andris Vanags, SIA 
“Fortum Latvia” 
valdes priekšsēdētājs 

 11:00 – 11:05 Jautājumi un atbildes. 

11:05-11:20 Centralizētās siltumapgādes 
dzīvildzes aspekti. 

Edgars Vīgants, SIA 
“Ludzas Bio-enerģija” 
Valdes loceklis  

 11:20 – 11:30  Jautājumi un diskusijas.  

 



 
 
Vebinārs notiks GoToWebinar platformā. Lai pievienotos vebināram, nepieciešams 

reģistrēties, tāpēc lūdzam izdarīt to, spiežot šo saiti: “reģistrēties” Pēc reģistrēšanās Jūs 

saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par reģistrāciju ar saiti uz pievienošanos vebināram ("Join 

webinar"), ko jāklikšķina vebināra dienā. Tiem, kas nav iepriekš izmantojuši GoToMeeting vai 

GoToWebinar platformu, programma pati piedāvās to instalēt - tas aizņems nedaudz laika. 

Jautājumu gadījumā, lūdzam kontaktēties ar Signi Mārtiņkristu (tel. 29539397). 

 

Biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”(ZREA) ES “Horizonts 2020” programmas 

projektu KeepWarm īsteno kopš 2018.gada 1.aprīļa. 

KeepWarm projektam tuvojoties noslēgumam (2020.gada septembris), partnervalstīs, t.sk. 

Latvijā jārīko “Iedvesmas pasākumi” (semināri un pieredzes apmaiņas vizītes), kas notiek 

virtuālā veidā, rīkojot 4 vebinārus par centralizētās siltumapgādes sistēmu modernizācijas 

izaicinājumiem un iespējām. 

Nākamais noslēdzošais vebinārs plānots: 

• 30.06.2020., 15:00 – 17:00 Challenges and opportunities for district heating systems 

modernization in Latvia (projekta partneriem no Vācijas, Slovēnijas, Čehijas, 

Horvātijas un Ukrainas, Serbijas, sadarbības CSAS uzņēmumiem no Austrija un citiem 

interesentiem) angļu valodā. 


