
KeepWarm projekta Inspire Events jeb Iedvesmas pasākumi – 

Tiešsaistes semināri (vebināri) par centralizētās siltumapgādes sistēmu 

modernizācijas izaicinājumiem un iespējām. 

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

namu apsaimniekotāji, tehnoloģiju piegādātāji, u.c. 

Sakarā ar Covid-19 izplatības risku seminārs notiek attālināti, sadalot to 4 īsās vebināru sesijās 

un izmantojot GoToWebinar platformu. Trīs vebināri jau ir aizvadīti 2020.gada 2.jūnijā, 

10.jūnijā un 17.jūnijā.  

Noslēguma vebinārs notiks (angļu valodā) 30.06.2020. (otrdien), plkst. 15:00 – 16:40 

pēc Austrumeiropas vasaras laika(EEST) (jeb plkst. 14:00 – 15:40 pēc Centrāleiropas 

vasaras laika (CEST)) un tiks veltīts tēmai:  

Centralizētās siltumapgādes nākotnes izaicinājumi un iespējas 

LAIKS, EEST TĒMA PREZENTĒTĀJI  
14:55 -15:00 Pieslēgšanās tiešsaistes semināram.  

15:00-15:20 Centralizētā Siltumapgāde 
Latvijā. Centralizētās 
siltumapgādes darbības nākotnes 
izaicinājumi un iespējas. 

Ina Bērziņa-Veita, 
Latvijas 
siltumuzņēmumu 
asociācijas prezidente 

 
15:20 – 15:25 Jautājumi un atbildes.  

15:25-15:35 Keepwarm projektā iesaistītie 
pilot uzņēmumi (CSAS) no 
Latvijas, tām izstrādātie biznesa 
plāni, izvirzītais biznesa modelis 
investīciju piesaistei. 

Signe Mārtiņkrista, 
Zemgales reģionālās 
enerģētikas  aģentūras 
projektu vadītāja 

 

15:35 – 15:40 Jautājumi un atbildes.  

15:40-15:55 Centralizētās siltumapgādes 
sistēmas modernizēšanas piemērs 
no Latvijas – SIA “Fortum Jelgava”. 
/ THERMOS projekts “Termālās 
enerģijas resursu modelēšanas un 
optimizācijas sistēma” 

Valdis Rieksts-
Riekstiņš, SIA “Fortum 
Jelgava” 
Pārdošanas vadītājs 

 

15:55 – 16:00 Jautājumi un atbildes.  

16:00-16:15 Centralizētās siltumapgādes 
sistēmas modernizēšanas piemērs 
no Latvijas – SIA “Salaspils 
Siltums”. 

Ilze Poļikarpova, SIA 
“Salaspils Siltums” 
Energoefektivitātes 
speciāliste   

16:15 – 16:20  Jautājumi un diskusijas.   

16:20-16:35 Centralizētās siltumapgādes 
klimata kritērijs (CSAS inovatīva 
novērtēšanas metode). 

Ieva Pakere, Rīgas 
tehniskās 
universitātes   
M.sc.Ing.  

16:35 – 16:40  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). 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3204198292872227340

